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(ราง) 
รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 14 

ของ    
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 

----------------- 
 ประชุมเม่ือวันศุกรที่ 18 เมษายน 2551 เวลา 13.30 น.  ณ  หองประชุมใหญ  ชั้น  23   ธนาคาร  

ไทยธนาคาร  จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั  กรุงเทพมหานคร 

กรรมการผูเขาประชุม 
 1. นายทวี บุตรสุนทร ประธานกรรมการ 
 2. นายพีรศิลป ศุภผลศิริ กรรมการผูจัดการใหญ 
 3. นายเตชะพิทย แสงสิงแกว กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 4. นายธาริน ทิวารี กรรมการอิสระ 
 5. นายชัชวาล       เอ่ียมศิริ กรรมการอิสระ 
 6. นายพงษภาณุ เศวตรุนทร กรรมการ 
 7. นายปรีชา อุนจิตติ กรรมการ  
 8. นางเสาวณี สุวรรณชีพ       กรรมการ 
 9. นายรันเวียร เดวัน       กรรมการ 
 10. นายชิน หยวน หยิน กรรมการ 
 
กรรมการผูไมเขาประชุม
 1. นางวาทนันทน พีเทอรสิค กรรมการ 
 2. นายดาเนียล แอชตัน คารโรล กรรมการ 
   
ผูบริหารของธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) ผูเขาประชุม
 1. นางดวงพร      สุจริตานุวัต          รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบรรษัทธุรกิจ 1 
 2.  นายสุรินทร      เปรมอมรกิจ      รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบรรษัทธรุกิจ 2 
 3. นายมานิต       เจียรดิฐ            รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารความเสี่ยง 
 4.  นายชํานาญ     วังตาล              รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจสถาบัน 
 5. นายเอกชัย      ติวุตานนท         รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนับสนุนธุรกิจ 
 6. นายสุรชัย     จิตตรตันเสนยี    รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจรายยอย 
 7. นายประเสรฐิ   หวังรัตนปราณี    ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส  
                                             ดานการเงินและควบคุม 
 8. นายพิพัฒน  เอ่ียมชีรางกูร ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานเทคโนโลย ี
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ผูสอบบัญชีผูเขาประชุม 
                   บริษัท สํานกังานเอินสท แอนด ยัง จํากัด  โดย 
                   1.  นางสาวรัตนา   จาละ 
                   2.  นางสาวยุพดี   สัจจะวรรณกลุ 

นายทวี บุตรสุนทร  ประธานกรรมการ  ทําหนาที่ประธานของที่ประชุมกลาวขอบคุณและกลาว
ตอนรับผูถือหุนที่ไดมาเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งน้ี และแจงใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนมาประชุม
ดวยตนเอง 135 ราย   รวมจํานวนหุนได 4,381,223 หุน    มอบฉันทะจํานวน 70 ราย  รวมจํานวนหุนได 
5,925,151,971 หุน  รวมเปนจํานวนผูถือหุนที่เขาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะเปน 205 ราย นับจํานวนหุนที่
ถือรวมกันได 5,929,533,194 หุน คิดเปนรอยละ 88.8359 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ครบองคประชุม
ตามขอบังคับของธนาคาร จึงขอเปดการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 14 

 
เร่ิมประชุม เวลา 13.30  น. 

ประธานฯแจงตอที่ประชุมผูถือหุนวา ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งน้ี มีกรรมการธนาคาร 
10 คน ผูบริหารธนาคาร 8 คน และผูสอบบัญชี 2 คนเขารวมประชุม ปรากฏตามรายชื่อผูเขาประชุมที่กลาวขางตน
ขอให นายฐาภพ คลี่สุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเลขานุการ
คณะกรรมการธนาคารชี้แจงสรุปดังนี้ 
 ในการออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมผูถือหุน   ใหถือวาหนึ่งหุนมีหน่ึงเสียง  และในแตละวาระ
ประธานฯจะถามวาจะมีผูใดไมเห็นชอบ คัดคานหรืองดออกเสียงหรือไม  ถาไมมีผูไมเห็นชอบ  คัดคาน หรืองด
ออกเสียง   ประธานฯ จะขอสรุปในวาระนั้นๆ วาที่ประชุมผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทรับรองหรือใหความเห็นชอบ
ตามมติที่นําเสนอ   หากมีผูถือหุนผูใดไมเห็นชอบ คัดคาน หรืองดออกเสียง  ขอใหทําเครื่องหมายถูก ( ) ลงใน
บัตรลงคะแนนซึ่งไดแจกใหผูถือหุนทุกทานแลว   เวนแตในบางวาระที่ประธานฯอาจกําหนดวิธีการอยางอ่ืนเพ่ือ
ความเหมาะสม หรือในวาระเลือกตั้งกรรมการซึ่งจะมีการลงคะแนนตามขอบังคับของธนาคาร  สําหรับการนับ
คะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย  คัดคาน  และงดออกเสียงในแตละวาระ
เทานั้น และจะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวย   และงดออกเสียงดังกลาว หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวม
ประชุม  สวนที่เหลือถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้นๆ 
                   สวนผูที่มาประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่ไดออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบ
ฉันทะดวยนั้น  ธนาคารจะนับคะแนนตามที่ออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะที่ใหไวกับธนาคาร 

ทั้งนี้  การออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่งตามจํานวนเสียงทั้งหมดขางตน ไมให
นํามาใชสําหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนด
ออกจากตําแหนงตามวาระ  ซึ่งใชวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามขอบังคับของ
ธนาคาร ขอ 16 ซึ่งจะกลาวในรายละเอียดในวาระที่ 5   นอกจากนี้  ธนาคารไดเปดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลา
การประชุมผูถือหุนจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ  ดังน้ัน จํานวนผูถือหุนและจํานวนหุนในแตละวาระการประชุม
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนผูเขาประชุมที่ไดรับลงทะเบียนไว 
                   หลังจากนั้น ประธานฯ จึงไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
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ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2550 
 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 

  
ประธานฯขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2550 ซึ่ง

ประชุมเม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ธนาคารไดจัดสงใหแกผู
ถือหุนทุกทานลวงหนาพรอมหนังสือนัดประชุมแลว 

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเห็น
ดวยจํานวน 5,929,890,864 เสียง   ไมเห็นดวย 144 เสียง  งดออกเสียง ไมมี     ไมมีสิทธิออกเสียง ไมมี  
  มติที่ประชุมฯ  
  ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2550  
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบป 2550 
 
  ประธานฯแถลงตอที่ประชุมวาผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบป 2550 หรือตามรายงาน 
ประจําป 2550  ไดจัดสงใหผูถือหุนแลวนั้น    ขอใหกรรมการผูจัดการใหญเปนผูรายงานสรุปใหที่ประชุมทราบ 
  นายพีรศิลป ศุภผลศิริ กรรมการผูจัดการใหญ  แถลงตอที่ประชุมวา  ผลการดําเนินงานรอบป
2550 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550  สรุปดังนี้   
                        ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550  ธนาคารและบริษัทยอยมีผลขาดทุนสุทธิ  6,929 ลานบาท   
หรือขาดทุนตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 3.70 บาทตอหุน  เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในงวดเดียวกันของป 2549  ซึ่ง
มีผลขาดทุนสุทธิ 4,423 ลานบาท  หรือขาดทุนตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 3.32 บาทตอหุน  มีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน
เพ่ิมขึ้น 2,506 ลานบาทหรือรอยละ 56.65  เน่ืองจาก ธนาคารตองตั้งสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของสินเชื่อและ
เงินลงทุนในลูกหนี้ตามเกณฑคุณภาพของธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน 1,376 ลานบาท   สํารองลูกหนี้ราย
บริษัท เพรซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง จํากัด  จํานวน 1,419 ลานบาท    และผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
ตางประเทศ ประเภท Collateralised Debt Obligation(CDO) จํานวน 7,315 ลานบาทประกอบดวย ผลขาดทุน
จากการตีราคาที่ยังไมเกิดขึ้นจริง จํานวน 5,806 ลานบาท  และผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแลว จํานวน 1,509 ลานบาท 
                       สินทรัพย 
            สินทรัพยที่เปนองคประกอบหลักในการดําเนินธุรกิจ  ไดแก เงินใหสินเชื่อ  เงินลงทุน  หลักทรัพย
ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน  และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  ธนาคารและบรษิทั
ยอยมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 205,697 ลานบาท  เปรียบเทียบกับป 2549  ลดลง 13,773 ลานบาท  หรือรอยละ 6.28   
โดยมีเงินใหสินเชื่อสุทธิ 88,097 ลานบาท ลดลง 7,976 ลานบาท หรือรอยละ 8.30 เงินลงทุนสุทธิ 76,957 ลาน
บาท   ลดลง 2,450 ลานบาท  หรือรอยละ 3.09 หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 2,250 ลานบาท เพ่ิมขึ้นดวย
จํานวนเงินเดียวกัน  และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 8,741 ลานบาท ลดลง 4,585 ลานบาท หรือรอยละ 
34.41 
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                       หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารและบริษัทยอยมีหน้ีสินรวม จํานวน 204,986 ลานบาท ลดลง
จากป 2549 จํานวน 10,200 ลานบาท หรือรอยละ 4.74  โดยมีเงินฝากจํานวน 166,029 ลานบาท ลดลง 15,190 
ลานบาท หรือรอยละ 8.38 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินจํานวน 7,699 ลานบาท  ลดลง 3,082 ลานบาท  
หรือรอยละ 28.59  เงินกูยืมจํานวน 9,715 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 2,416 ลานบาท หรือรอยละ 33.11 และเจาหนี้คาซื้อ
เงินลงทุนจํานวน 14,519 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 8,474 ลานบาท  หรือรอยละ 140.20  
          สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวน 711 ลานบาท ลดลงจากป 2549 จํานวน 
3,573 ลานบาท หรือรอยละ 83.40  สวนของผูถือหุนที่ลดลง เน่ืองจากมีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 6,929 ลานบาท    
ซึ่งเกิดจากผลกระทบจากรายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และผลขาดทุนจากเงินลงทุน CDO จํานวนเงิน
รวม 10,110 ลานบาทดังกลาวในวรรคแรก  
                       รายไดของธนาคาร 
            รายไดรวมของธนาคารตามงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550  มีจํานวนทั้งสิ้น 
10,351 ลานบาท  ลดลงจากป 2549 จํานวน 5,459 ลานบาท  หรือรอยละ 34.53 โดยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปน
ผลจํานวน 14,469 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2549 จํานวน 674 ลานบาท  หรือรอยละ 4.88 ซึ่งประกอบดวย
ดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อลดลง 124 ลานบาท รายไดจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน เพ่ิมขึ้น 279 ลานบาท     
รายไดจากสัญญาเชาซื้อ สัญญาเชาทางการเงินเพ่ิมขึ้น 117 ลานบาท รายไดจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 401 ลานบาท        
ทั้งน้ีโครงสรางรายไดของธนาคารมาจากรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล เปนรายไดหลักคิดเปนสัดสวนรอยละ 
139.79 ของยอดรายไดรวม      
          รายไดที่มิใชดอกเบี้ยของธนาคารในป 2550 มีจํานวน (4,119) ลานบาท ลดลงจากป 2549 จํานวน 
6,133 ลานบาท หรือรอยละ 304.52 คิดเปนสัดสวนรอยละ (39.79) ของยอดรายไดรวม  เนื่องจากผลขาดทุนจาก
เงินลงทุน CDO จํานวน 7,315 ลานบาท ตามที่กลาวในวรรคแรก 
                       ตนทุนและคาใชจายดําเนินงาน 
          ตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน (รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  ภาษีเงินไดนิติบุคคล และ
สวนของผูถือหุนสวนนอย)  ตามงบการเงินรวม สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550  มีจํานวนทั้งสิ้น 17,279 
ลานบาท   ลดลงจากป 2549 จํานวน 2,953 ลานบาท หรือรอยละ 14.60 โดยธนาคารมีคาใชจายดอกเบี้ยเปน
ตนทุนหลัก  จํานวน 7,705 ลานบาท  ลดลงจากป 2549 จํานวน 387 ลานบาท หรือรอยละ 4.79    คิดเปนสัดสวน
รอยละ 44.59 ของยอดคาใชจายรวม 
                   คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยของธนาคาร (รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  และ
สวนของผูถือหุนสวนนอย)  มีจํานวน 9,574 ลานบาท   ลดลงจากป 2549 จํานวน 2,566 ลานบาท  หรือรอยละ 
21.13  คิดเปนสัดสวนรอยละ 55.41 ของยอดคาใชจายรวม  เน่ืองจากในป 2549  มีขาดทุนจากการปดสัญญาการ
บริหารและชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพ จํานวน 2,196 ลานบาท   และขาดทุนจากรายไดจากการชดเชยสินทรพัย
ดอยคุณภาพที่เรียกเก็บไมได  จํานวน 1,691 ลานบาท  

 
ผูถือหุนสอบถามประเด็นตางๆ สรุปดังนี้ 
คําถาม  สาเหตุหลักที่มีผลขาดทุน หากไมรวมการกันสํารอง 
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กรรมการผูจัดการใหญตอบคําถามดังนี้  ผลประกอบการของธนาคารมีกําไรมาตลอด  แตมีการจัด
ชั้นลูกหนี้ที่ไดปรับโครงสรางหนี้ไปแลวใหเปนลูกหนี้ Non Cap โดยไมไดชดเชยใหแกธนาคาร  ทําใหธนาคาร
ตองกันสํารองลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้เหลานั้น  จึงขาดทุนจากการกันสํารองลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้  หลังจาก
นั้น ธนาคารยังตองโอนหนี้ไปบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยตามกฎหมายอีก  ในป 2549 จึงมีผลขาดทุนจากการโอน
หน้ีไปบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยโดยไมไดรับการชดเชย  ตอมาสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศไมดี  
ประกอบกับตองตั้งสํารองลูกหนี้รายบริษัท เพรซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเดิมเปนบริษัทในเครือของบริษัท 
สหพัฒนพิบูลย จํากัด  มีธนาคารเจาหนี้ 9 แหง  ตอมามีการเปลี่ยนผูถือหุน  หลังจากนั้นก็ไมชําระหนี้แกทุก
ธนาคาร  จึงตองตั้งสํารองตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย และตามความเห็นของผูสอบบัญชี  ลูกหนี้รายนี ้
ธนาคารเปนธนาคารแรกที่ไดดําเนินคดี  โดยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 กรมสอบสวนคดีพิเศษไดรับเปนคดี
พิเศษเพื่อสอบสวนตอไป   

สวนการที่ธนาคารลงทุนใน CDO นั้น  เนื่องจากกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินไดจายเงินคาบริหารสินทรัพยแกธนาคารรวมประมาณ 70,000 ลานบาท โดยจายงวดแรกประมาณ 59,000 
ลานบาท ธนาคารตองบริหารเงินที่ไดจากการบริหารหนี้ใหไดดอกผลดี  แตในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน การนําเงินไป
ใชในการใหสินเชื่อ จะตองใชระยะเวลานานกวาจะไดดอกผล โดยจะไดกําไรจากการใหสินเชื่อเฉลี่ยประมาณ 2-3%  
สวนการลงทุนใน CDO จะไดรับดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณ 7-8%  การที่ธนาคารนําเงินไปลงทุน มีการลงทุนในระดับ 
Investment Grade ซึ่งในขณะที่ลงทุน ประเทศสหรัฐอเมริกายังไมเกิดปญหาเศรษฐกิจ  และขณะนั้นไมมีใครคาด
วา ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญอยางสหรัฐอเมริกาจะเกิดปญหาเศรษฐกิจ  อยางไรก็ตาม ปจจุบันธนาคารไมมี
ปญหา CDO ที่มี Sub-prime หนุนหลังแลว  สวนการขาดทุนน้ันเปนการขาดทุนทางบัญชี  ธนาคารกันสํารองตาม
มาตรฐานบัญชี IAS 39 ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2550  ธนาคารลงบัญชี CDO เปนการลงทุนระยะยาว (Held-to-
Maturity) ไมใชการซื้อขายเปนรายวันหรือรายเดือน ธนาคารไมลงบัญชีใน Trading Book  จึงไมตอง Mark to 
Market เปนรายวันหรือรายเดือน  อยางไรก็ตาม ปจจุบัน CDO ที่ธนาคารลงทุนยังชําระดอกเบี้ยตามปกติ ไมมี
การผิดนัด  สวนเงินที่ธนาคารตั้งสํารองไว ในภายหนาสามารถโอนกลับมาใชดําเนินธุรกิจได หากสภาวะของ CDO 
ดีขึ้น 
                   ประธานฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ธนาคารไดตัดขาดทุนสะสมโดยการลดมูลคาหุนที่จดทะเบียน 
คงเหลือขาดทุนสะสมเพียง 6 ลานบาทเศษเทานั้น  เดิมคาดวาป 2551 จะสามารถจายเงินปนผลได  แตภายหลัง
การประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติลดมูลคาหุนที่จดทะเบียนแลว  เกิดมีปญหาลูกหนี้รายบริษัท เพรซิเดนท อะกริ  
เทรดดิ้ง จํากัด ตอธนาคาร 9 แหง รวมเปนเงินประมาณ 10,000 ลานบาทเศษ  โดยนําขาวที่จํานําไวเปน
หลักประกันไปขายแลวโอนเงินไปโดยไมชําระหนี้แกธนาคาร   สวนการลงทุนใน CDO ที่เกิดขึ้นภายหลังน้ัน  
ธนาคารไดแจงตอธนาคารแหงประเทศไทยมาโดยตลอด  โดยธนาคารลงทุนระยะยาว (Held-to- Maturity) ปจจุบัน 
ยังชําระดอกเบี้ยตามปกติ ไมมีการผิดนัด  หากตอไปปญหา CDO กลับสูภาวะปกติ เงินที่ธนาคารตั้งสํารองไว จะ
ไมเสียไปสามารถนํากลับมาใชดําเนินธุรกิจได   

ธนาคารไทยธนาคารเปนธนาคารที่มีความหวัง การดําเนินธุรกิจปกติมีกําไรอยู  แตวิธีการในทาง
บัญชีนั้น ธนาคารแหงประเทศไทยตองการปดความเสี่ยงของผูถือหุนรายยอย  จึงมีการประเมินมูลคา CDO ตาม
มูลคาทางบัญชี  แตมูลคาของ CDO ไมได Mark to Market  เพราะธนาคารไมไดลงทุนแบบซ้ือขายเปนรายวัน  
นอกจากนี้ ไดเคยหารือธนาคารแหงประเทศไทยในการขอชะลอการใชมาตรฐานบัญชี IAS 39 ไวกอน  เนื่องจาก
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หากสามารถชะลอการใชมาตรฐานบัญชี IAS 39 ก็จะยังไมตองกันสํารองทางบัญชี ซึ่งก็จะไมขาดทุนทางบัญชี
เชนกัน  แตก็ไมสามารถชะลอการใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว  ดังนั้น เม่ือตองกันสํารองทางบัญชี ก็ทําใหไม
สามารถขายหุนเพ่ิมทุนในราคาที่สูงขึ้นได  ทั้งน้ี กรรมการทุกทานตางก็รับผิดชอบตอผลการดําเนินงานของ
ธนาคาร 
                   ผูถือหุนมีคําถามเพิ่มเติมดังนี้ 

-    การดําเนินการปกติของธนาคารไมมีปญหาใชหรือไม 
                   -    จํานวนเงินใหสินเชื่อในป 2550 ลดลง  ในป 2551 ธนาคารมีแนวทางอยางไรในการเพิ่มจํานวน
เงินใหสินเชื่อ 
                   -    ธนาคารมีโอกาสเพ่ิมสวนตางระหวางดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหกูยืมไดหรือไม  ขอใหธนาคาร
แสดงสถิติเปรียบเทียบเปนรูปกราฟ 

-    ขอทราบ Mission (ภารกิจ) ตอไปของธนาคาร 
กรรมการผูจัดการใหญตอบคําถามรวมกันสรุปดังน้ี   ธนาคารมีภารกิจในการแปรรูปอยางตอเน่ือง 

ซึ่งที่ผานมาใชเวลา 2 ปครึ่งในการเจรจากับผูลงทุน  มีผูลงทุนหลายรายรวมถึงกลุม TPG Newbridge มาทําการ
ตรวจสอบทรัพยสิน (Due Diligence) เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน ทั้งน้ี กลุม TPG Newbridge ซึ่งลงทุนใน
ธนาคาร เปนกองทุนขนาดใหญ  ลงทุนในธุรกิจตางๆทั่วโลก รวมถึงธุรกิจธนาคารดวย เชน ธนาคาร Shenzhen 
Development Bank ซึ่งเปนธนาคารที่มีเครือขายทั่วประเทศจีน  ธนาคาร Korea First Bank ซึ่งเปนธนาคารใหญ
อันดับ 8 ในประเทศเกาหลีใต  ธนาคาร Taishin Financial Holdings ในไตหวัน  กรรมการที่มาจากกลุม TPG 
Newbridge เปนผูมีความสามารถ และมีประสบการณสูง เชน คุณรันเวียร เดวัน มีประสบการณจาก Citibank 
ประมาณ 30 ป  คุณชิน หยวน หยิน มีประสบการณและความชํานาญดานธุรกิจรายยอย  นอกจากนี้ ธนาคารยังมี
คุณชัชวาล เอ่ียมศิริ รองผูจัดการใหญสายการเงินและบัญชี บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด(มหาชน) 
เปนกรรมการอิสระ    การดําเนินงานปกติของธนาคารที่ผานมามีกําไรโดยตลอด  แตกรณีการทุจริตของลูกหนี้ราย
บริษัท เพรซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง จํากัด ทําใหรูสึกเสียใจมาก  ดังน้ัน จะเห็นไดวา ไมวาการลงทุนหรือการให
สินเชื่อ ยอมมีความเสี่ยง  อยางไรก็ตาม  การอนุมัติสินเชื่อเปนอํานาจของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ
ตางๆ  กรรมการผูจัดการใหญไมไดมีอํานาจในการบริหารทุกอยาง  กรรมการผูจัดการใหญมีอํานาจอนุมัติในวงเงิน
ไมเกิน 1,000,000 บาทเทานั้น  กรณีป 2550 ธนาคารใหสินเชื่อลดลง  เนื่องจากอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพย
เสี่ยง (BIS Ratio)ของธนาคารลดลง  จึงไมสามารถใหสินเชื่อเพิ่ม ทําใหลูกคาบางสวนทําการ Refinance ไปยัง
ธนาคารอื่น  อยางไรก็ตาม เร่ือง BIS Ratio อยูระหวางการดําเนินการของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน  จึงตองรอใหกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ดําเนินการเสร็จสิ้นกอน จึงจะ
ดําเนินขั้นตอนการเพิ่มเงินกองทุนตอไป    สําหรับ Structured Notes ที่ธนาคารลงทุนในระยะ 3-4 ปที่ผานมานั้น
มี Rating AAA  ในระดับที่สูงกวา Rating ของประเทศไทย  ธนาคารไดรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยประมาณ 
8% - 9%  มีการปองกันความเสี่ยงในเงินตน  เม่ือเรียกเงินตนคืนก็ไดรับเงินตนคืน  จึงไมมีความสูญเสีย   

ผูถือหุนขอใหธนาคารจัดทัวร “ไทยธนาคาร...ภูมิใจไทย” นําผูถือหุนทําบุญ 9 วัด 
กรรมการผูจัดการใหญรับไปหารือกับผูอํานวยการอาวุโสสํานักประชาสัมพันธ  นอกจากนี้ ขอ

ประชาสัมพันธเพ่ิมเติมวา ธนาคารมีกําหนดจัดแสดงดนตรีการกุศล “ไทยธนาคาร...ภูมิใจไทย” ครั้งที่ 8 ในวันศุกร
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ที่ 16 และวันเสารที่ 17 พฤษภาคม 2551 โดยจะนํารายไดสวนหนึ่งรวมบูรณโบราณสถานของไทยซึ่งรวมถึงวัดวา
อารามดวย โดยไมหักคาใชจาย 

ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวาสําหรับวาระน้ีเปนการรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป
2550 เพ่ือใหที่ประชุมรับทราบไมตองมีการออกเสียงลงคะแนน  เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพิ่มเติม  
ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมฯ รับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบป 2550 
  มติที่ประชุม ฯ 
  ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบป 2550 
 
ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 

ประธานฯเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่  31 
ธันวาคม 2550 ซึ่งธนาคารไดจัดสงไปยังผูถือหุนทุกทานไดพิจารณาเปนการลวงหนาพรอมหนังสือนัดประชุมแลว    
ขอใหกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูรายงานสรุปตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีขาดทุนประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

กรรมการผูจัดการใหญ แถลงตอที่ประชุม  สรุปงบการเงินที่เสนอตอที่ประชุมน้ีเปนงบการเงินที่            
บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด ผูสอบบัญชีของธนาคารไดตรวจสอบและรับรองเรียบรอยแลว ดังนี้ 
                   งบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทยอย มีรายไดรวม 10,350.60 ลานบาท  มีขาดทุนสุทธิ 
6,928.73 ลานบาท  มีขาดทุนตอหุน 3.70 บาท   สินทรัพยรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2550 มีจํานวน 
205,696.98 ลานบาท   หน้ีสินรวมของธนาคารและบริษัทยอยมีจํานวน 204,981.46 ลานบาท  มีเงินใหสินเชื่อรวม 
88,096.75 ลานบาท   ยอดเงินฝากรวม 166,028.94 ลานบาท  

ผูถือหุนมีคําถาม กรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารของธนาคารมีคําตอบ สรุปดังนี้ 
คําถาม  ตามรายงานประจําปหนา 65 รายไดรวมของธนาคารลดลงเกิดจากสาเหตุใด 
คําตอบ  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโสดานการเงินและควบคุม เปนผูตอบคําถามนี้วา

ธนาคารมีรายไดรวมของธนาคาร 8,886.09 ลานบาท  การที่รายไดดอกเบี้ยลดลงเกิดจากการกันสํารองใน CDO  
คําถาม  รายงานประจําปหนา 24-25   รายไดที่ไมใชดอกเบี้ย ปรากฏมียอดขาดทุนจากปริวรรต

เงินตรา 367 ลานบาท เกิดจากสาเหตุใด 
คําตอบ  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโสดานการเงินและควบคุม ตอบคําถามกรณีรายงาน

ประจําปหนา 24-25 วาเงินจํานวน 367 ลานบาทเปนตนทุนปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และปองกันความ
เสี่ยงอัตราดอกเบี้ย เน่ืองจากธนาคารมีการลงทุนตางประเทศ ตนทุนที่เกิดขึ้น แยกออกจากเงินลงทุนตางประเทศ 
จึงไมสามารถนําไปหักออกจากดอกเบี้ยรับ กรณี Trade Exchange ธนาคารมีกําไรปกติจากการ Trade แตตนทุน
ในการปองกันความเสี่ยงจะตองแยกออกมาใหเห็นชัดเจน ไมสามารถนําไปรวมกับกําไรที่ไดจากการลงทุน 
                   กรรมการผูจัดการใหญสรุปวา ธนาคารไมมีการขาดทุนจากปริวรรตเงินตรา แตวิธีการลงบัญชี 
จะตองแสดงตนทุนการปองกันความเสี่ยงดวย การพิจารณารายได ตองพิจารณาจากรายไดรวมทั้งหมดดวย 

คําถาม รายงานประจําป หัวขอที่ 4 ขอความวาบริษัทลีสซิ่งน้ัน เปนการลีสซิ่งอะไรบาง ปรากฏมี
ยอดธุรกิจที่เติบโตขึ้นนั้นเปนเรื่องที่ดี  แตจะสามารถดําเนินการใหเติบโตกวาปจจุบันนี้อีกไดหรือไม 
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คําตอบ  กรรมการผูจัดการใหญตอบคําถามเกี่ยวกับรายงานประจําป หัวขอที่ 4 ขอความวาบริษัท
ลีสซิ่งนั้น เปนการลีสซิ่งทั้งรถยนตและรถจักรยานยนต  โดยธนาคารนําบริษัทลีสซิ่งซ่ึงมีอยูแลวมาพัฒนาใหเติบโต
ขึ้น  สวนใหญจึงเปนรถยนตเกา  คาดวาจะสามารถพัฒนาธุรกิจใหเติบโตขึ้นไดอีก  สําหรับบริษัท บริหารสินทรัพย
สาทร จํากัด ผลการดําเนินงานมีกําไร  บริษัท บีทีประกันภัย จํากัด ผลประกอบการมีกําไรอยางตอเน่ืองประมาณป
ละ 20-30 ลานบาท  บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด มีกําไรจากการดําเนินงาน แตมีผลขาดทุนจากการถือหุนของ
ธนาคาร   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บีที จํากัด ผลการดําเนินงาน สามารถลดการขาดทุนลงได คงเหลือ
ขาดทุนสะสมไมมาก  สําหรับบริษัท มิลเลียไลฟ อินชัวรรันส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทรวมที่
ธนาคารถือหุนอยูนั้น ก็สามารถลดการขาดทุนลงได  อยางไรก็ตาม ธุรกิจประกันชีวิตมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 
6-7 ป  

คําถาม ลูกหนี้ NPL ของธนาคารป 2550 มีประมาณเทาใด และแนวโนมหนี้ NPL ในป 2551เปน
อยางไร 

คําตอบ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ดานการเงินและควบคุม ขอใหผูถือหุนพิจารณาใน
รายงานประจําปหนา 66  อัตราสวนเงินใหสินเชื่อที่หยุดรับรูรายไดตอสินเชื่อรวม ณ 31 ธันวาคม 2550 อยูที่ 
9.99% สวนในป 2551 คาดวา NPL มีแนวโนมดีขึ้น 

คําถาม รายงานประจําปหนา 86-87 เกี่ยวกับขอพิพาททางกฎหมาย มีความคืบหนาหรือไม 
คําตอบ รองกรรมการผูจัดการใหญสายสนับสนุนธุรกิจตอบกรณีขอพิพาททางกฎหมายกรณีบริษัท

ไทยแมลอนโปลีเอสเตอร จํากัด (มหาชน) ยื่นฟองธนาคารกับพวกนั้น ลูกหนี้รายนี้ธนาคารไดโอนไปบริษัท บริหาร
สินทรัพยสาทร จํากัด แลว  มีความคืบหนาโดยศาลนัดฟงคําพิพากษาวันที่ 30 เมษายน 2551 คาดวาธนาคาร
นาจะชนะคดี  สวนคดีบริษัท กรีไทย จํากัด ยื่นฟองธนาคาร  มีความคืบหนาคือศาลชั้นตนมีคําพิพากษายกฟอง 
ธนาคารจึงเปนฝายชนะคดี   ขณะนี้อยูระหวางที่บริษัท กรีไทย จํากัด ยื่นอุทธรณคําพิพากษาศาลชั้นตน 

คําถาม รายงานประจําปหนา 93 แสดงรายการลูกหนี้คาขายเงินลงทุนของธนาคารและบริษัทยอย
ป 2549 จํานวน 813,002,370 ลานบาท  แตป 2550 ลูกหนี้คาขายเงินลงทุนเพ่ิมเปนจํานวน 11,072,417,488 
ลานบาท จะมีปญหาใดหรือไม 

คําตอบ  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ดานการเงินและควบคุม ตอบขอใหพิจารณาจาก
รายงานประจําปหนา 94  รายการเจาหนี้คาซื้อเงินลงทุนป 2550 เปนจํานวนเงิน 14,518,929,475 ลานบาท  
ในขณะที่ดานลูกหนี้คาขายเงินลงทุนในหนา 93 มีจํานวน 11,072,417,488 ลานบาท แสดงวาธนาคารมีกําไรจาก
การซื้อขายเงินลงทุน  ทั้งน้ี ธุรกิจซื้อขายพันธบัตร ธนาคารมียอดซื้อขายเปนอันดับ 3 ของธนาคารในประเทศไทย 

กรรมการผูจัดการใหญใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ขอใหพิจารณารายงานประจําปหนา 117 ขอ ฉ. โดย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีลูกหนี้คาขายเงินลงทุนจํานวน 11,072 ลานบาท และเจาหนี้คาซื้อเงินลงทุน
จํานวน 14,519 ลานบาท ซึ่งเกิดจากรายการซื้อขายเงินลงทุนในชวง 3 วันทําการกอนวันปดงวดบัญชี ซึ่งภายหลัง
วันสิ้นงวด  ธนาคารไดรับชําระ/จายชําระรายการซื้อขายดังกลาวแลว (เรียกวา T+3) แสดงวาการทําธุรกิจที่ผานมา
ไมเคยมีปญหา 

คําถาม ตามรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ไดแสดงหมายเหตุไวคอนขางยาวนั้น ถือเปนการ
ตั้งเง่ือนไขไวหรือไม 
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คําตอบ ผูสอบบัญชีโดยคุณรัตนา จาละ ชี้แจงวา การที่มีหมายเหตุคอนขางยาวเกิดจากการที่มี
รายละเอียดเกี่ยวกับ CDO มาก คือมีรายละเอียดเกี่ยวกับความไมแนนอนในอนาคตของ CDO เพ่ือใหไดทราบไว 
ถือเปนมาตรฐานการสอบบัญชี ไมใชการตั้งเง่ือนไขใดๆ 

คําถาม ตามรายงานประจําปหนา 61 ยอดเงินฝากในป 2550 ลดลง จะมีผลตอทุนจดทะเบียนของ
ธนาคารหรือไม 

คําตอบ กรรมการผูจัดการใหญแจงวา ในบางชวงเวลา ธนาคารตั้งใจลดยอดเงินฝากลง เพ่ือให
สวนตางดอกเบี้ยระหวางเงินฝากและเงินใหกูยืมดีขึ้น เพ่ือลดตนทุนการดําเนินงาน  ไมมีผลกระทบตอทุนจด
ทะเบียนของธนาคาร 

คําถาม  ณ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีทรัพยสินรอการขาย 3,000 ลานบาทเศษ แตเหตุใด
ธนาคารจึงขายไดประมาณ 300 ลานบาทเศษ 

คําตอบ   รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนับสนุนธุรกิจ ตอบวาทรัพยสินรอการขายที่เหลืออยูนั้น 
เปนสินทรัพยประเภทที่ดินจัดสรรเปนแปลงยอยๆ รวมอยูดวย  อยางไรก็ตาม ในป 2551 ธนาคารมีแผนการขาย
ทรัพยสินรอการขายแลว โดยจะจัด Bid Product Program ใหสินเชื่อเพ่ือซ้ือทรัพยสินรอการขาย อันเปนการ
สงเสริมการขาย หากขายไดก็จะไดรับเงินประมาณหลายรอยลานบาท 

คําถาม  ตามหนังสือนัดประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 14 หนา 2 รายไดรวมของธนาคารและ
บริษัทยอยแตกตางกับงบกําไรขาดทุนในรายงานประจําปหนา 96 อยางไร 

คําตอบ  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ดานการเงินและควบคุม อธิบายวาหนังสือนัดประชุม
ใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 14 เปนรายไดดอกเบี้ยรวมกับรายไดที่ไมใชดอกเบี้ย  สวนงบกําไรขาดทุนในรายงาน
ประจําป ไดแยกรายละเอียดเปนรายไดที่เปนดอกเบี้ยและเงินปนผล กับรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 

ประธานฯ กลาวเสริมวาจะรับไปพิจารณาเปรียบเทียบกับการลงบัญชีของธนาคารอื่นดวย  
คําถาม  จํานวนเงินกันสํารองสําหรับลูกหนี้รายบริษัท เพรซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง จํากัด ประมาณ 

1,415 ลานบาทมีความเพียงพอหรือไม  และขอทราบวาลูกหนี้รายนี้ดําเนินกิจการอะไร มีอะไรเปนหลักประกันหนี้
หรือไม ธนาคารจะมีสวนสูญเสียประมาณเทาใด  

คําตอบ  ประธานฯ ตอบคําถามวา บริษัท เพรซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง จํากัด ลูกหนี้เปนผูสงออก
ขาวรายใหญที่สุดของประเทศ มีการจํานําขาวในโกดังเปนหลักประกันสินเชื่อ เดิมเปนลูกหนี้ที่ดีมากของธนาคาร  
เปนบริษัทในเครือสหพัฒนพิบูลย จํากัด ซึ่งมีฐานะแข็งแกรง ตอมาภายหลังใหสินเชื่อไปแลว  มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางผูถือหุนรายใหญ โดยผูถือหุนเดิมขายหุนออกไปและไมเกี่ยวของกับบริษัทในเครือสหพัฒนฯ    ธนาคาร
จึงไดลดวงเงินใหสินเชื่อลง  และในเดือนตุลาคม 2549 ธนาคารไดตรวจสอบหลักประกันซ่ึงเปนขาวในโกดังและใน
เรือที่ลอยอยูกลางแมน้ํา พบวาหลักประกันยังคงอยู แตเม่ือไดขาวที่ไมสูดีนัก ธนาคารจึงไปตรวจสอบขาวซึ่งใชเปน
หลักประกันอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดพิจิตรในเดือนมีนาคม 2550 และเดือนเมษายน 2550 ตามลําดับ  พบวาขาวซึ่งใช
เปนหลักประกันสินเชื่อยังคงมีอยูครบถวน   แตตอมาเดือนพฤษภาคม 2550 งบการเงินของลูกหนี้ยังไมออกมา 
ประกอบกับผูสอบบัญชีไมรับรองงบการเงิน  จึงไดไปตรวจสอบขาวในโกดังอีกครั้งหนึ่ง พบวาขาวในโกดังได
หายไปโดยไมมีการนําขาวงวดใหมมาเปนหลักประกันแทนที่  ธนาคารจึงแจงความดําเนินคดี  ลูกหนี้รายนี้เปน
ลูกหนี้ของสถาบันการเงินตางๆ หลายแหง ธนาคารไทยธนาคารเปนเจาหนี้รายแรกที่ดําเนินคดีกับลูกหนี้  
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รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบรรษัทธุรกิจ 2 ใหขอมูลเพิ่มเติมวา เดิมธนาคารใหสินเชื่อแก
ลูกหนี้รายนี้วงเงิน 4,000 ลานบาทเศษ เม่ือธนาคารทราบวาลูกหนี้มีปญหา  ธนาคารไดทยอยเรียกหนี้คืนมาตลอด 
ควบคูกับการไปตรวจสอบขาวในโกดังที่จํานําเปนหลักประกัน แตก็พบวามีการขนยายขาวทั้งหมดไปยังบุคคลอื่น 

กรรมการผูจัดการใหญใหขอมูลเพ่ิมเติมวา หน้ีรายนี้ ธนาคารไดกันสํารองไว 99% แลว จึงมีความ
เพียงพอ 

คําถาม  เหตุใดมีขาดทุนจากปริวรรตเงินตรา 
คําตอบ  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโสดานการเงินและควบคุม ตอบวา ธนาคารมีกําไรจาก

ปริวรรตเงินตรา และยังไมรวมกําไรจากตราสารอนุพันธ  อยางไรก็ตาม ในการลงทุนใน CDO และ Structured 
Notes จะตองนําการทํา Hedging เปนตนทุนเพื่อปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกลับเปนเงินไทย 

รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจสถาบันใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในการลงทุนของธนาคาร ไมได
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน เน่ืองจากมีการทํา Hedging เพ่ือปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไวแลว 

คําถาม  การลงทุนใน CDO คุมคาหรือไม 
คําตอบ ธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยรับจากการลงทุนใน Structured Notes ปละประมาณ 1,500 

ลานบาท ในการลงทุนเปนการลงทุนในรูปเงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา  หากไมใหมีความเสี่ยงเรื่องอัตรา
แลกเปลี่ยน ตองไปกูเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกามาเพื่อ Refinance  แตธนาคารไมไดดําเนินการในรูปแบบ
นั้น ธนาคารใชวิธีซื้อเงินบาท ซื้อ Spot แลวขาย Forward  ดังน้ัน FX Position จะ Square แตเม่ือขาย USD. 
Forward เปนการขายมีDiscount จึงเปนตนทุน Hedging ในสวนที่เปน Discount ที่เกิดจากการขาย Forward เพ่ือ
ลางความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

คําถาม  เหตุใดคาตอบแทนกรรมการในป 2550 เพ่ิมสูงกวาป 2549 
คําตอบ ประธานฯ ใหเหตุผลวา คาตอบแทนกรรมการมีจํานวนรวมเพิ่มขึ้น เน่ืองจากธนาคารมี

จํานวนกรรมการเพิ่มขึ้นจากเดิม  อยางไรก็ตาม อัตราคาตอบแทนกรรมการเปนอัตราเดิมที่ที่ประชุมผูถือหุนไดมี
มติอนุมัติไวตั้งแตป 2543  ไมไดเปลี่ยนแปลงแตอยางไร 

คําถาม  เหตุใดยอดเงินฝากในป 2550 จึงลดลง 
คําตอบ รองกรรมการผูจัดการใหญสายธุรกิจสถาบันแจงวา เปนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

ของธนาคารไมใหเกิดการกระจุกตัวของเงินฝากรายใหญ เน่ืองจากผูฝากเงินรายใหญหากพบวามีสถาบันการเงิน
อ่ืนใหดอกเบี้ยสูงกวา ก็อาจยายเงินฝากออกไป อาจเสี่ยงตอปญหาสภาพคลอง  ธนาคารจึงมีนโยบายหันไประดม
เงินฝากรายยอย 

กรรมการผูจัดการใหญใหขอมูลเพ่ิมเติมวา เม่ือธนาคารขายลูกหนี้ออกไปแกบริษัทบริหาร
สินทรัพย เม่ือลูกหนี้ลดลง สินทรัพยก็จะลดดวย และธนาคารตองการลดคาใชจายดอกเบี้ยเงินฝากในสวนที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยสูง 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโสดานการเงินและควบคุมกลาวเพิ่มเติมวา ตามรายงานประจําป
หนา 94 งบการเงิน ดานเงินฝากเปนเงินของประชาชนอยางแทจริง  ในสวนที่เปนกระแสเงินสด จะรวมเงินฝาก
ของสถาบันการเงินดวย  การจัดทํางบดุล ดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานการบัญชีทุกประการ 

คําถาม  ตามรายงานประจาํปหนา 96 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญป 2550  มีความสัมพันธกับ
สินทรัพยรวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับในหนา 93 หรือไม  
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คําตอบ  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ดานการเงินและควบคุม ตอบวามีความสัมพันธกัน
และใหขอมูลเพ่ิมเติมอีกวา ในการจัดชั้นเปนหนี้สูญหรือสงสัยจะสูญนั้น ธนาคารตองดําเนินการตามเกณฑที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  ลูกหนี้บางรายแมยังคงชําระหนี้แกธนาคารตามปกติอยู แตงบการเงินของลูกหนี้
ติดลบ  ธนาคารก็ตองกันสํารองเพิ่มตามเกณฑคุณภาพลูกหนี้ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

ประธานฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ในการดําเนินธุรกิจของลูกหนี้บางราย จัดทําบัญชี 2 ฉบับ ฉบับที่
ใชเปนทางการมีงบการเงินติดลบทั้งๆ ที่ไมไดเปนหนี้ NPL ยังคงชําระหนี้ไดอยู  ไมไดเปน NPL อยางแทจริง แต
ตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย  ธนาคารก็ตองกันสํารองไว แมตามบัญชีของลูกหนี้อีกฉบับ งบการเงินมี
กําไรก็ตาม  เรื่องนี้ไดหารือกับสภาการบัญชีดวยแลว และเห็นควรขอหารือกับธนาคารแหงประเทศไทย  อยางไรก็
ตาม การจัดทําบัญชีเปนสองฉบับ โดยฉบับที่ใชเปนทางการมีงบการเงินติดลบ แมตามขอเท็จจริงกิจการมีกําไร  
ตอไปภายหนาจะเปนปญหาตอลูกหนี้รายนั้นในการขอสินเชื่อตอสถาบันการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีลูกหนี้ 
SMEs 

คําถาม รายงานประจําป หนา 68 เหตุใด NPL จํานวนสูง 
คําตอบ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบรรษัทธุรกิจ 1 ตอบแสดงขอมูลวา NPLสวนใหญเกิดจาก

เจาหนาที่ตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทยเขามาตรวจสอบและใหจัดชั้นสํารอง 100% ตามเกณฑคุณภาพ
โดยสวนใหญเปนลูกหนี้ประเภท 

1. ลูกหนี้ของสถาบันเดิมที่มีการควบรวมกิจการ  
2. ลูกหนี้ที่ไมเคยผิดนัดชําระหนี้ แตบริษัทในเครือของลูกหนี้มีผลการดําเนินงานขาดทุน  
3. ลูกหนี้ที่มีสัญญาปรับโครงสรางหนี้ในขณะที่มีการควบรวมกิจการ และธนาคารดูแลตอมา แม

ลูกหนี้มีกระแสเงินสดไมพอชําระหนี้  แตผูค้ําประกันก็ไดชําระหนี้แกธนาคารตามสัญญาปรับ
โครงสรางหนี้  ลูกหนี้บางรายชําระหนี้แกธนาคารตอเน่ืองมา 7 ป อัตราดอกเบี้ย MLR ก็ถูกตั้ง
สํารองคอนขางสูง ธนาคารแหงประเทศไทยใหจัดชั้นเปนลูกหนี้ดอยคุณภาพประมาณไมต่ํากวา 
40 ราย 

รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบรรษัทธุรกิจ 2 ใหขอมูลวา ธนาคารไมมีหน้ี NPL ที่เปนลูกหนี้ราย
ใหญ แตธนาคารแหงประเทศไทยใชหลักเกณฑการจัดชั้นหน้ีตามเกณฑคุณภาพดังนี้ 

1. ลูกหนี้ที่มีงบการเงินขาดทุนติดตอกัน 3 ป 
2. ลูกหนี้ที่มีสวนของทุนติดลบ 
3. ลูกหนี้ที่มีกระแสเงินสดไมพอชําระหนี้ 
4. ลูกหนี้ที่ขอขยายเวลาการชําระหนี้เกินกวา 2 ครั้ง 

ลูกหนี้ทั้ง 4 ประเภทนี้ แมยังคงชําระหนี้แกธนาคารอยู ไมเคยคางชําระดอกเบี้ย ธนาคารแหงประเทศไทยก็ใหจัด
ชั้นตามเกณฑคุณภาพจากลูกหนี้ปกติ ชั้นที่ 1 เปนลูกหนี้ต่ํากวามาตรฐาน เปนลูกหนี้ชั้นที่ 3 ทําใหธนาคารตองกัน
สํารอง 100% 

คําถาม  สินเชื่อเพ่ือการอุปโภคและบริโภคคืออะไร 
คําตอบ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจรายยอย ตอบวา สินเชื่อเพื่อการอุปโภคและบริโภค 

เปนสินเชื่อบุคคล รูปแบบตางๆ ระยะเวลาผอนชําระเฉลี่ย 2-3 ป อัตราดอกเบี้ยประมาณ 22%-23% ซึ่งเพียง
พอที่จะรองรับความเสียหายได เม่ือหักตนทุนดําเนินการแลว มีกําไรจากสวนตางอัตราดอกเบี้ยประมาณ 6% 
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คําถาม  ผูถือหุนสอบถามประเด็นเงินกองทุนชั้นที่1 (Tier I) และเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier II) 
คําตอบ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโสดานการเงินและควบคุมอธิบายวา ในป 2549 ธนาคาร

มี Sub-debt จํานวน1,908 ลานบาท อยูในเงินกองทุนชั้นที่ 2  ซึ่งใชไดไมเกินกึ่งหนึ่งของเงินกองทุนชั้นที่1 ในป 
2549 ธนาคารสามารถใช Sub-debt ไดเต็มจํานวน แตในป 2550 เงินกองทุนชั้นที่1ลดลง จึงมีผลใหเงินกองทุนชั้น
ที่ 2 ลดลงดวย ธนาคารจึงใชเงินกองทุนชั้นที่ 2 ไดนอยมาก  อยางไรก็ตาม ภายหลังการเพิ่มทุนเสร็จเรียบรอย
แลวในเดือนมกราคม 2551  ธนาคารก็สามารถใชเงินกองทุนชั้นที่ 2 ไดเต็มจํานวน  

คําถาม เหตุใดคาใชจายพนักงานและคาใชจายดานอุปกรณในป 2550 จึงเพ่ิมขึ้นจากป 2549 
คําตอบ กรรมการผูจัดการใหญอธิบายวา เม่ือธนาคารมีการขยายธุรกิจก็ตองมีคาใชจายพนักงาน

เพ่ิมขึ้น แตก็มีจํานวนไมสูง เพราะจํานวนพนักงานที่เพ่ิมขึ้นมีไมมาก แตที่เพ่ิมขึ้นเปนคาใชจายในการจาง
ผูเชี่ยวชาญเพิ่ม  สวนคาใชจายดานอุปกรณ เปนการลงทุนเพ่ิมในสวนของ IT ซึ่งตองหักคาเสื่อมดวย และตองหัก
คาเสื่อมเพ่ิมขึ้นทุกป นอกจากนี้ ในป 2550 ธนาคารไดเปดสาขาและสาขายอยเพ่ิมขึ้นอีก จึงมีคาใชจายอุปกรณ
สําหรับสาขาและสาขายอยตางๆที่เพิ่มขึ้นดวย และธนาคารยังไดเพ่ิมจํานวนเครื่องถอนเงินและเครื่องฝากเงิน
อัตโนมัติ เพ่ือรองรับการทําธุรกิจรายยอยเพ่ิมขึ้น จึงมีคาใชจายในสวนนี้เพ่ิมขึ้น 

คําถาม ธนาคารจะเพิ่ม BIS Ratio อยางไร 
คําตอบ ประธานฯตอบวาการเพิ่ม BIS Ratio ทําไดโดยการเพิ่มทุน 
เม่ือไมมีผูใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียง                
ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน  มีผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง

เห็นดวยจํานวน 5,930,923,032 เสียง  ไมเห็นดวย 144 เสียง  งดออกเสียงจํานวน 2,000 เสียง ไมมีสิทธิออกเสียง  
ไมมี 
 มติที่ประชุมฯ 
 ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง   มีมติอนุมัติ 
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550  
 
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2550 โดยงดจายเงินปนผล 
 

ประธานฯขอใหกรรมการผูจัดการใหญเปนผูเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม  
                   กรรมการผูจัดการใหญ  แถลงตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานประจําป 2550และฐานะการเงิน
เฉพาะธนาคารที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550  ธนาคารมี
ผลขาดทุนสุทธิจํานวน 7,426,868,104 บาท   คณะกรรมการมีมติเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2550 โดยโอนขาดทุนสุทธิสําหรับป 2550 ไปบัญชีกําไร (ขาดทุน) สะสม   
ซึ่งภายหลังการจัดสรรแลว ธนาคารมีผลขาดทุนสะสม จํานวน 7,430,653,760 บาท  
                   ธนาคารมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ  
(หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล) จากผลการดําเนินงานในแตละรอบป   ทั้งนี้ การจายเงินปนผลจะเปนไปตาม
ขอบังคับของธนาคาร ขอ 43 ซึ่งระบุวา “ หามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัท
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ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล   เงินกําไรสวนที่เหลือจากการจายเงินปนผล ใหจัดสรรเปนเงิน
สํารองตางๆ ได ตามแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราวเมื่อเห็นวาบริษัทมกีาํไร
สมควรพอที่จะทําเชนน้ันและเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราว
ตอไป 

การจายเงินปนผลใหกระทําภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือ
หุนและใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลในหนังสือพิมพดวย ” 

เน่ืองจากธนาคารยังมียอดขาดทุนสะสมอยู  ซึ่งธนาคารจะจายเงินปนผลไดตอเม่ือธนาคาร
สามารถลางขาดทุนสะสมไดทั้งหมด  คณะกรรมการธนาคารจึงพิจารณาเห็นสมควรงดจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานป 2550   

ผูถือหุนสอบถามวา ในปถัดไป ธนาคารจะจายเงินปนผลไดหรือไม  ประธานฯตอบวา ตาม
กฎเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ธนาคารไมสามารถแจงใหทราบลวงหนาวาจะ
จายเงินปนผลเม่ือใด  อยางไรก็ตาม หากธนาคารสามารถจายเงินปนผลได ก็จะจายเงินปนผล 

เม่ือไมมีผูใดสอบถามอีก ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาวาระนี้ 
                  ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเห็น
ดวย  5,930,923,032 เสียง ไมเห็นดวย 144 เสียง  งดออกเสียง 2,000 เสียง  ไมมีสิทธิออกเสียง ไมมี  
 มติที่ประชุมฯ  

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการ  
จัดสรรกําไรประจําป 2550 โดยงดจายเงินปนผล 
 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  
 

ประธานฯแจงตอที่ประชุมผูถือหุนทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับ
ของธนาคาร ขอ 18 กําหนดใหในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง  ใหเลือกคณะกรรมการทั้งชุดพรอมกัน
ในคราวเดียวกัน แตใหคณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตําแหนงเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทตอไปพลางกอน
เทาที่จําเปนจนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะเขารับหนาที่ กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามขอบังคับขอ 18  อาจ
ไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได   

ประธานฯขอใหเลขานุการคณะกรรมการอธิบายหลักเกณฑและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ในวาระนี้ 

เลขานุการคณะกรรมการอธิบายหลักเกณฑและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ตามขอบังคับ
ขอ 16 ดังนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือคูณดวยจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง 
                   (2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เปน
กรรมการก็ได  ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ  จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดก็ได 
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                   (3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเอกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี  ใหเลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงมี 
                            ทั้งน้ี ผูถือหุนแตละทานจะใชคะแนนเสียงที่มีอยู (จากผลลัพธทีคู่ณไดนั้น) แบงคะแนนเสียงเลือก
กรรมการคนใดมากนอยเพียงใดก็ได บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสดุตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตัง้เปน
กรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หากผูถือหุนลงคะแนนเกนิกวาสิทธิที่ผูถอืหุนมีอยู คะแนนสวนทีเ่กนิจะถูก
ตัดออกจากคะแนนที่กรรมการคนสุดทายไดรับ  

ตัวอยางเชน ผูถือหุนมี 100,000 หุน มีกรรมการที่จะรับการเลือกตัง้ 12 คน ดังน้ัน ผูถือหุนมีสิทธิ
ใชคะแนนทั้งหมดไมเกิน 100,000 x 12 = 1,200,000 คะแนน แตสามารถใชคะแนนทีมี่อยูนอยกวาจํานวน
1,200,000 คะแนนก็ได    

อน่ึง ในการลงคะแนนขอใหลงคะแนนเปนจํานวนตัวเลขโดยไมมีเศษสวนและไมมีจุดทศนิยม  เม่ือ
ลงคะแนนเสรจ็แลว ไมตองฉีกบัตรแยกเปนรายๆ  และเจาหนาทีจ่ะเดินเก็บบตัรลงคะแนนสําหรับกรรมการ 12 
ทานทั้งแผนในคราวเดียวกนั   
                           ประธานฯ กลาวเพิ่มเติมวา หากผูถือหุนมีการแกไขคะแนน ขอใหผูถือหุนลงลายมือชื่อกํากับทุกจุด
ที่มีการแกไขกอนสงใบลงคะแนนแกเจาหนาที่   
                   ประธานฯ แจงตอที่ประชมุผ ู ถือหุนวาประวตัิของกรรมการแตละทานปรากฏอยูในหนังสือนัดประชุม
ใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 14 ตามสิ่งที่สงมาดวยลาํดับที่ 5 นอกจากนี้ ประธานฯ ขอใหกรรมการทุกทานที่เขา
ประชุมแนะนาํตนเองตอผูถอืหุนอีกครั้งหน่ึงตามที่มีผูถอืหุนรองขอ กรรมการที่เขาประชุมทั้ง 10 ทานจึงไดแนะนํา
ตนเองโดยยอตอที่ประชุมผูถือหุน โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยในหนังสือนัดประชุมฯ สวนกรรมการที่
ไมไดเขาประชุม  ประธานฯ ไดแนะนําประวตัิโดยยอใหแทน 
                   หลังจากนั้นประธานฯขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ในวาระที่ 5 นี้ โดยการลงคะแนนเสียงเลอืกตั้งกรรมการเปนรายบคุคล  
                    ประธานฯขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่
ตองออกตามวาระเปนรายบุคคล  
 ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้ 
 1. นายทวี บุตรสุนทร ผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 5,188,481,005  เสียง          
 2. นายพีรศิลป ศุภผลศิริ ผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 5,045,739,997  เสียง  
 3. นายเตชะพิทย แสงสิงแกว ผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 5,045,772,161  เสียง  
 4. นายธาริน ทิวารี ผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 5,045,671,261  เสียง          
                   5. นายชัชวาล เอ่ียมศิริ ผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 6,974,121,351  เสียง          
                   6. นายพงษภาณุ เศวตรุนทร ผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน   5,045,771,261  เสียง  
                    7. นายปรีชา อุนจิตติ ผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน  5,045,769,161  เสียง           
                   8.  นางเสาวณี สุวรรณชีพ ผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน   5,045,770,061  เสียง           
                  9. นายรันเวียร เดวัน ผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน  6,973,868,347  เสียง          
                 10. นางวาทนันทน พีเทอรสิค ผูถอืหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน  6,973,766,247  เสียง          
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                  11. นายดาเนียล แอชตัน คารโรล ผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน  6,973,866,243  เสียง  
                 12. นายชิน หยวน หยิน ผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน  6,973,866,346  เสียง           
                        
                        มติที่ประชุม ฯ  
                   ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง    
นายทวี บุตรสุนทร   นายพีรศิลป ศุภผลศิริ   นายเตชะพิทย แสงสิงแกว    นายธาริน ทิวารี   นายชัชวาล เอ่ียมศิริ      
นายพงษภาณุ  เศวตรุนทร   นายปรีชา อุนจิตติ   นางเสาวณี สุวรรณชีพ   นายรันเวียร เดวัน   นางวาทนันทน  
พีเทอรสิค   นายดาเนียล แอชตัน คารโรล   นายชิน หยวน หยิน  รวม 12 ทานกลับเขาเปนกรรมการตอไปอีก
วาระหนึ่ง  
    
ระเบียบวาระที่ 6 รับทราบคาตอบแทนกรรมการ 
 
                   ประธานฯแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลักเกณฑในการกําหนด
คาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอยตามขอเสนอแนะของกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา ใน
อัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคลองและเทียบเคียงกับอัตราคาตอบแทนกรรมการ
ในกลุมธนาคารพาณิชยในระดับเดียวกัน  
                  ธนาคารไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดยอย รวมทั้งคาตอบแทนที่จายใหแกกรรมการเปนรายบุคคล เพ่ือใหผูถือหุนรับทราบใน
รายงานประจําป 2550 ของธนาคารหนา 31 - 48 และ หนา 82 - 86 
                              เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดี  คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอ
คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย เพ่ือใหผูถือหุนรับทราบในเรื่องดังตอไปน้ี 
                  1.  คาตอบแทนกรรมการ  ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 9 (ประจําป 2546) และที่ประชุมใหญ
สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 12 (ประจําป 2549) ไดพิจารณาทบทวนคาตอบแทนกรรมการ และมีมติใหคงจํานวนในอัตรา
เดิมตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 6 (ประจําป 2543) จนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงเปน
อยางอ่ืน 
                   2. คาตอบแทนกรรมการชุดยอย คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคารใหเปน
คณะกรรมการชุดยอยตางๆ ของธนาคาร ไดรับคาตอบแทนเพิ่มเปนคาเบี้ยประชุม ไดแก  คณะกรรมการบริหาร   
คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา  คณะกรรมการบริหารสินทรัพยรอการ
ขาย   คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2  คณะกรรมการ IT Strategic Planning   คณะกรรมการการเงินและ
ควบคุม 

 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนแสดงความเห็น มีผูถือหุนขอทราบหนาที่รับผิดชอบ

ของคุณชิน หยวน หยิน กรรมการ ซึ่งคุณชิน หยวน หยิน ไดกลาววา ไดรับมอบหมายใหนําความรูและ
ประสบการณจากการดําเนินธุรกิจรายยอยจนประสบความสําเร็จมาแลวในสถาบันการเงินอ่ืน มาใชในการทํางาน
รวมกับรองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจรายยอย ในการพัฒนาและขยายธุรกิจรายยอยของธนาคารตอไป 
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เม่ือไมมีผูใดแสดงความเห็นอีก  ประธานฯ แถลงวาวาระนี้เปนรายงานเกี่ยวกับคาตอบแทน
กรรมการเพื่อใหที่ประชุมรับทราบ ไมตองออกเสียงลงคะแนน   ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมรับทราบคาตอบแทน
กรรมการ  

มติที่ประชุมฯ     
ที่ประชุมมีมติรับทราบคาตอบแทนกรรมการและคาตอบแทนกรรมการชุดยอย  

 
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีสําหรับป  2551 
 

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมผูถือหุนวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
ขอบังคับของธนาคารขอ 47 กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงิน
คาสอบบัญชีของธนาคารทุกป โดยผูสอบบัญชีไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดังน้ัน ประธานฯ 
จึงขอใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงมติตอที่ประชุมผูถือหุน 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงวา คณะกรรมการธนาคารโดยการเสนอแนะจาก         
คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง บริษัท สํานักงานเอินสท
แอนด ยัง จํากัด  โดย นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นายณรงค พันตาวงษ    
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315  และ/หรือ นางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434  เปน    
ผูสอบบัญชีของธนาคารสําหรับป 2551 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตนมีอํานาจทําการตรวจสอบและลง
นามในรายงานการสอบบัญชี   ซึ่งบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด   เปนผูสอบบัญชีของธนาคารมา    
ตั้งแตป 2546 ถึงป 2550 รวม 5 ป  โดยปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีไดเปนอยางดีตลอดมา  รวมทั้งไมมี
ความสัมพันธหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับธนาคารแตอยางใด 
                   นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชี
เปนจํานวนเงิน 9,400,000 บาท (เกาลานสี่แสนบาท) อันประกอบดวย
 - สอบทานงบการเงินสําหรับไตรมาสที่ 1 และ 3           2,400,000 บาท (สองลานสี่แสนบาท) 
 - ตรวจสอบสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดเดือน  
                      มิถุนายน และเดือนธันวาคม 2551                       6,500,000 บาท (หกลานหาแสนบาท) 

- งานตรวจสอบกรณีพิเศษสําหรับธนาคารแหง 
  ประเทศไทย                                                       500,000 บาท (หาแสนบาท)                      

                                 

รวม                            9,400,000 บาท (เกาลานสี่แสนบาท) 
 

คาสอบบัญชีของธนาคารเพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน 1,000,000 บาท (หน่ึงลานบาท) หรือรอยละ 
11.91 (สิบเอ็ดจุดเกาหนึ่ง) เนื่องจากผูสอบบัญชีมีภาระหนาที่เพ่ิมขึ้นตามขอกําหนดของทางการเกี่ยวกับเกณฑ
การกันเงินสํารองตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 (IAS 39)  

นอกจากนี้ บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของ
ธนาคารจํานวน 9 บริษัท 
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                  บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด  และผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของ
ธนาคารและบริษัทยอยไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับธนาคาร  หรือบริษัทยอย  ผูถือหุนรายใหญ      
ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวในลักษณะที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานอยางเปนอิสระแตอยางใด 
                   ผูสอบบัญชีทั้งสองคนแนะนําตัวตอที่ประชุมผูถือหุน  ผูถือหุนสอบถามสาเหตุการคิดคาสอบบัญชี
ประจําป 2551 เพ่ิมขึ้น  ผูสอบบัญชีชี้แจงวา การสอบบัญชีตองตรวจสอบเงินลงทุนใน CDO ดวย ซึ่งมีรายละเอียด
มาก ตองใชเวลามากขึ้น จึงมีคาใชจายเพิ่มขึ้นจากจํานวนคาสอบบัญชีป 2550   

ประธานฯ ไดกลาวเพ่ิมเติมวา กรรมการตรวจสอบของธนาคารไดตอรองราคาคาสอบบัญชีกับ
ผูสอบบัญชีแลว 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมผูถือหุนวายังคงมีผูถือหุนที่ประสงคจะสอบถามหรือแสดง
ความเห็นประการใดอีกหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม 

เม่ือไมมีผูใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมฯ ลงคะแนน 
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง

เห็นดวยจํานวน 5,930,930,032 เสียง  ไมเห็นดวยจํานวน 3,144 เสียง  งดออกเสียงจํานวน 2,000 เสียง  ไมมี
สิทธิออกเสียง ไมมี 

มติที่ประชุมฯ     
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติแตงตั้ง

บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด โดย นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734  และ/หรือ 
นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือนางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4434  เปนผูสอบบัญชีของธนาคารสําหรับป 2551   โดยกําหนดคาสอบบัญชี จํานวนเงิน 9,400,000 บาท 
(เกาลานสี่แสนบาทถวน)        
 
ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
 

ผูถือหุนสอบถามเหตุผลที่ TPG Newbridge เลือกลงทุนในธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)  
กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวาไดสอบถามกรรมการที่เปนตัวแทน TPG Newbridge แลว ไดรับ

แจงวา จะตองหารือและขออนุญาตผูบริหารระดับสูงของ TPG Newbridge กอนจึงจะแจงใหทราบได  
ผูถือหุนสอบถามถึง Rating ของการออกตราสารหนี้ตางประเทศ  
กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวาการออกตราสารหนี้ตางประเทศไมจําเปนตองมี Rating เสมอไป 

จะมี Rating หรือไมมีก็ได รองกรรมการผูจัดการใหญสายธุรกิจสถาบันชี้แจงเพ่ิมเติมวาการออกตราสารหนี้
ตางประเทศจะมี Rating หรือไมมีก็ได หรือจะออกตราสารหนี้ในรูปแบบ Private Placement ก็ได ซึ่งธนาคารออก
ตราสารหนี้ตางประเทศโดยใชรูปแบบ Private Placement 

ผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมถึงสาเหตุของการออกตราสารหนี้ตางประเทศ  ซึ่งคาดวานาจะมี
คาใชจายสูงกวา และเม่ือนําเงินเขาประเทศ ก็จะมีสวนตางจากอัตราแลกเปลี่ยน 

รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจสถาบันตอบวา สาเหตุที่ออกตราสารหนี้ตางประเทศ 
เน่ืองจากมีอัตราดอกเบี้ยถูก ประมาณ 6% เศษ โดยธนาคารออกตราสารหนี้ดอยสิทธิมีอายุ 10 ป สามารถใชสิทธิ
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ไถถอนไดในปที่ 5   ขณะน้ีตราสารหนี้ของธนาคารอยูในชวงปที่ 2  และธนาคารออกตราสารหนี้กอนเกิดปญหา
เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา  

กรรมการผูจัดการใหญใหขอมูลเพ่ิมเติมวา การที่ธนาคารเลือก Liability เปนเงินสกุลดอลลาร
สหรัฐอเมริกา เน่ืองจากธนาคารมีสินทรัพยเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกาอยูดวย 

กรณีผูถือหุนรายยอยเสนอใหธนาคารจัดสัมมนาใหความรูแกผูถือหุนในหัวขอที่อยูในความสนใจ
นั้น ประธานฯจะนําขอเสนอไปพิจารณา 

กรณีผูถือหุนรายยอยแสดงความประสงคขอรวมเดินทางในโครงการทัวร “ภูมิใจไทยกับไทย
ธนาคาร” นั้น กรรมการผูจัดการใหญขอใหผูอํานวยการอาวุโสสํานักประชาสัมพันธจัดเอกสารสําหรับผูถือหุนราย
ยอยที่ประสงคจะจองหรือแสดงความจํานงคลวงหนาไดลงชื่อไวลวงหนา 

ผูถือหุนแสดงความประทับใจและกลาวขอบคุณธนาคารที่เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามคําถาม
ตางๆ ไดอยางเต็มที่  พรอมทั้งอวยพรใหประธานฯ อายุม่ันขวัญยืน 

  
เม่ือไมมีผูใดซักถามหรือมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือเสนอเรื่องอ่ืนใดใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอีก 

ประธานฯไดกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุมและไดเสนอ
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชน และขอปดประชุม 
 
ปดประชุมเวลา 16.30  น. 
 
 
 

 ลงชื่อ       ททวี  บุตรสุนทรวี บุตรสุนทร ประธานที่ประชุม                              
              (นายทวี  บุตรสุนทร) 
 
 
 
 

ลงชื่อ         ฐาภพ คลี่สุวรรณฐาสุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร/ 
                                                 (นายฐาภพ คลี่สุวรรณ) ผูบันทึกรายงานการประชุม 
รับรองสําเนาถูกตอง 
 
 
    (นายฐาภพ  คลี่สุวรรณ) 
เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร 



 
 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่  2 
 
 
 

ขอมูลเกีย่วกับธนาคาร 
 

ของ 
 

ธนาคาร  ไทยธนาคาร  จํากัด (มหาชน) 
 
 

(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ขอมูลสรุปธนาคาร 
 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 

 

ประกอบธุรกิจ : การธนาคารพาณิชย    
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500 
ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0107537002338   (เดิมเลขที่ บมจ.480)     
Home Page   : www.bankthai.co.th
โทรศัพท   : 0-2633-9000-3 ,  0-2638-8000 
โทรสาร    : 0-2633-9026 
BANKTHAI Care Center  : 0-2626-7777 
 
1.  ความเปนมา  การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สําคัญ 

ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เกิดจากการควบรวมกิจการของธนาคาร สหธนาคาร 
จํากัด 1(มหาชน) บริษัทเงินทุน 12 บริษัทที่ถูกทางการเขาแทรกแซง  และบริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (

2มหาชน )  ตามคําสั่งของทางการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2541 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2541 และ
ประกาศของกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2541 เกิดเปนธนาคารพาณิชยแหงใหมและไดจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงชื่อเปน “ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2541 โดยมีกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ) เขามาเปนผูถือหุนรายใหญ ตอมาตลาดหลักทรัพยฯ 
ไดพิจารณาอนุญาตใหนําหุนสามัญของธนาคารเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ไดตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2544 เปน
ตนมา โดยใชช่ือยอในการซื้อขายวา “BT” รายละเอียดของพัฒนาการที่สําคัญของธนาคาร สรุปไดดังนี้

 

ธนาคารแหงประเทศไทย (“BOT”) ไดมีคําสั่งใหธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) ลดทุนจดทะเบียนดวย
การลดมูลคาหุนจากหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 สตางค มีผลทําใหทุนจดทะเบียนของธนาคาร สหธนาคาร 
จํากัด (มหาชน) ลดลงจาก 1,800 ลานบาท เหลือ 1.8 ลานบาท หลังจากนั้น ใหธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) 
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.8 ลานบาท เปน 12,334 ลานบาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,233,220 ลานหุน 
มูลคาหุนละ 1 สตางค จําหนายใหแก กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ท้ังจํานวน สงผลใหธนาคารมีทุนจดทะเบียนและชําระ
แลวท้ังสิ้น 12,334 ลานบาท โดยมี กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ถือหุนรอยละ 100 และมีเงินกองทุนเพียงพอสําหรับ
มาตรการควบรวมกิจการระหวางธนาคาร สหธนาคาร  จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน 12 บริษัทที่ทางการเขา
แทรกแซง และ บงล. กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนแกนในการควบรวมกิจการเพื่อท่ีจะแปลงสถานะเปน
ธนาคารพาณิชยใหม  โดยมี กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ เปนผูถือหุนรายใหญนับตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 

                                                           
1 ไดแก  
บริษัทเงินทุน นวธนกิจ จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน วชิระธนทุน จํากัด บริษัทเงินทุน เฟสท ซิต้ี อินเวสเมนท จํากัด (มหาชน) 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ไทยซัมมิท จํากัด บริษัทเงินทุน เอราวัณทรัสต จํากัด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย เคสิท จํากัด (มหาชน) 
บริษัทเงินทุน มหาทุน จํากัด บริษัทเงินทุน เศรษฐการ จํากัด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย รวมเสริมกิจ จํากัด (มหาชน) 
บริษัทเงินทุน บางกอกเอเชียน จํากัด บริษัทเงินทุน ธนสยาม จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ไอเอฟซีที ไฟแนนซ จํากัด (มหาชน) 
 
2 เดิมชื่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) 
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แนวทางปฏิบัติในการควบรวมกิจการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม  2541 และประกาศ
กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 คือ 

 ใหโอนสินทรัพย และหนี้สินทั้งหมดของบริษัทเงินทุน 12 บริษัท ใหแก บงล. กรุงไทยธนกิจ 
จํากัด (มหาชน) 

 ใหโอนสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดของ บงล. กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ใหแกธนาคารสหธ
นาคาร จํากัด (มหาชน) 

 

เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนทั้ง 2 ขอขางตนเสร็จสิ้น ให บงล. กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) และบริษัท
เงินทุน 12 บริษัท คืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนใหแกกระทรวงการคลังตอไป และธนาคาร สหธนาคาร 
จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเปน ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2541 

 

ในป 2542  ธนาคารไดเปลี่ยนมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญจากหุนละ 0.01 บาท เปนหุนละ 10 บาท  และเพิ่ม
ทุนอีก 40,000 ลานบาท โดยการออกหุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมเงินปนผล มีสิทธิในการแปลงสภาพเปนหุนสามัญ
ได และมีสิทธิไดรับการลดทุนภายหลังจากหุนสามัญ จํานวน 4,000 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท จัดสรรโดย
จําหนายแบบเฉพาะเจาะจงใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ท้ังจํานวนในราคาเทากับมูลคาท่ีตราไวคือหุนละ 10 บาท 
โดยไดจําหนายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ จํานวน 3,706.80 ลานหุน ในราคาหุนละ 10 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
37,068 ลานบาท ทําใหธนาคารมีทุนจดทะเบียน 52,334 ลานบาทและทุนชําระแลว 49,402 ลานบาท โดยมีกองทุน
เพื่อการฟนฟูฯ ถือหุนรอยละ 100

 

ตอมาในป 2543 ธนาคารไดลดทุนจดทะเบียนลงจํานวน 2,932 ลานบาท โดยยกเลิกหุนบุริมสิทธิท่ียังมิได
จําหนาย และเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุนสามัญจํานวน 260.05 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท จัดสรรโดย
เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแกผูถือหุนของบริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ในราคาหุนละ 5.6184 
บาท การชําระราคาใหชําระดวยหุนสามัญของบริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ซึ่งธนาคารตีราคาหุน
สามัญของบริษัทในราคาหุนละ 1.3566 บาท คิดเปนอัตราสวนแลกหุนเทากับ 0.2414478 หุนธนาคาร ตอ 1 หุน
บริษัท ภายหลังจากการแลกหุนดังกลาว ทําใหธนาคารมีทุนจดทะเบียนและชําระแลวจํานวน 52,002.5 ลานบาท โดย
มีกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ เปนผูถือหุนรายใหญจํานวน 5,145.3 ลานหุน (หุนสามัญจํานวน 1,438.5 ลานหุน หุน
บุริมสิทธิจํานวน 3,706.8 ลานหุน) คิดเปนรอยละ 98.94 ของทุนชําระแลว

 

ในชวงปลายป 2543 ธนาคารปฏิบัติตามแนวทางการชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคารที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2543 โดยการลดทุน โดยยกเลิกหุนบุริมสิทธิท้ังหมดและคืนทุนหุน
บุริมสิทธิจํานวน 37,068 ลานบาทใหแก กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ เพื่อเปนการลดภาระของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ และ
ปรับใหธนาคารมีจํานวนเงินทุนที่พอเหมาะ โดยธนาคารตั้งกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ไวเปนเจาหนี้ และไดออกตั๋ว
สัญญาใชเงินใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ มีกําหนดชําระคืนภายในวันที่ 1 มกราคม 2549 ซึ่งธนาคารไดทยอยชําระ
คืนตั๋วเงินบางสวนเปนเงินสด จํานวน 15,068 ลานบาท  สําหรับสวนที่เหลืออีกประมาณ 22,000 ลานบาทนั้น กองทุน
เพื่อการฟนฟูฯและธนาคารไดตกลงกันที่จะนํามาหักกลบกับรายการคาชดเชยความเสียหายของสินทรัพยดอย
คุณภาพ ซึ่งธนาคารไดบันทึกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ เปนลูกหนี้ภายใตสัญญาบริหารและชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพ 
โดยธนาคารไดดําเนินการหักกลบลบหนี้ท้ังหมดเรียบรอยแลวเมื่อสิ้นป 2548  

 2



 

นอกจากนี้ เนื่องจากในชวงระยะที่ผานมากองทุนเพื่อการฟนฟูฯ เปนผูรับภาระในการแกไขปญหาทางการเงิน
และการเพิ่มทุนของธนาคารเพียงผูเดียวตลอดมา เพื่อใหกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ มีโอกาสไดรับประโยชนชดเชยจาก
ภาระการแกไขปรับปรุงฐานะและการบริหารกิจการที่ดีข้ึนของธนาคาร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ธนาคารจึงได
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนบุริมสิทธิของธนาคาร (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ใหแก กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 
จํานวน 3,706.80 ลานหนวยโดยไมคิดมูลคา มีอายุการใชสิทธิ 10 ป ครบกําหนดวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 มีขอจํากัด
การโอน คือ ไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิของธนาคาร
ได 1 หุน ในราคาหุนละ 10 บาท ซึ่งธนาคารไดเพิ่มทุนจดทะเบียนในสวนของหุนบุริมสิทธิจํานวน 3,706.80 ลานหุน 
มูลคาหุนละ 10 บาท เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไวเต็มจํานวน และจดทะเบียนตอนายทะเบียนบริษัท
มหาชนจํากัดเรียบรอยแลว ทําใหธนาคารมีทุนจดทะเบียนจํานวน 52,002.50 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 
1,493.45 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท และหุนบุริมสิทธิจํานวน 3,706.80 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 
บาท และมีทุนชําระแลวจํานวน 14,934.50 ลานบาท โดยมีกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ เปนผูถือหุนรายใหญ ซึ่งถือหุน
สามัญท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจํานวน 1,438.45 ลานหุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 96.32 ของจํานวนหุนสามัญทั้งหมด
ของธนาคาร 

 

ในป 2545 กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ไดปรับลดสัดสวนการถือหุนในธนาคารลงตามนโยบายของรัฐบาลในการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยการจําหนายหุนสามัญของธนาคารที่กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ถืออยูจํานวน 707 ลานหุน แก
ประชาชนทั่วไป ทําใหสัดสวนการถือหุนธนาคารของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ลดลงจากรอยละ 96.32 เปนรอยละ 
48.98 ของจํานวนหุนท้ังหมดของธนาคาร สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิของธนาคารที่ไดออกใหไวแกกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูฯ นั้น เพื่อมิใหมีผลกระทบตอราคาหุนของธนาคาร และเพื่อใหกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ มีสัดสวนการถือหุนของ
ธนาคารในสัดสวนไมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวท้ังหมด ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งท่ี 
13/2545 เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2545 จึงมีมติเห็นชอบกับการดําเนินการซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อทําการยกเลิก
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว โดยธนาคารและ กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ไดลงนามในสัญญาใหสิทธิในการซื้อคืน
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนบุริมสิทธิ (“สัญญาฯ”) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2545 พรอมกับไดชําระคาตอบแทน
การไดรับสิทธิซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ จํานวน 300 ลานบาท เงื่อนไขที่สําคัญใน
สัญญาฯ ดังกลาว สรุปไดดังนี้ 

 กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ตกลงใหสิทธิในการซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ ในราคาหนวยละ 0.27907 บาท บวก
ดอกเบี้ย ซึ่งคํานวณจากตนทุนดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทถัวเฉลี่ยของธนาคาร นับตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 
2545 จนถงึวันที่มีการใชสิทธิซื้อคืน 

 ระยะเวลาการใชสิทธิ ตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2545 จนถึงวนัที่ 8 พฤษภาคม 2553  
 กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ตกลงที่จะไมใชสิทธิแปลงสภาพตลอดระยะเวลาการใชสิทธิของธนาคาร หากเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาการใชสิทธิซื้อคืนแลว ธนาคารไมใชสิทธิซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใชสิทธิไมครบ
จํานวน 3,706.80 ลานหนวย กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ สามารถใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีเหลืออยูตามเงื่อนไขการใชสิทธิได 

 

ท้ังนี้ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 คณะกรรมการธนาคารไดมีมติใหสัตยาบันอนุมัติตั้งรายการคางจายสําหรับ
การซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิในราคาซื้อคืนจํานวน 1,034.46 ลานบาท บวกดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา
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31 ธันวาคม 2549 มีจํานวน 111.18 ลานบาท รวมเปนมูลคาท้ังสิ้น 1,145.64 ลาน
บาท และธนาคารไดบันทึกเงินคาซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิโดยตรงไปยังบัญชีขาดทุนสะสมในงบการเงิน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2549 แลว 

 

   ตอมา ภายหลังจากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 
ธนาคารจึงไดดําเนินการซื้อคืนและยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว  โดยชําระเงินใหกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
จํานวน 1,162  ลานบาท  (รวมดอกเบี้ยตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 จํานวน 16.0 ลาน
บาท) ซึ่งไดบันทึกตรงไปยังบัญชีขาดทุนสะสม  และดําเนินการจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุนบุริมสิทธิท่ียังไม
เรียกชําระจํานวน 3,706.80 ลานหุน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 เรียบรอยแลว   
 

  ท้ังนี้  เพื่อสรางความแข็งแกรงทางโครงสรางเงินทุน และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในอนาคตธนาคาร
ไดดําเนินการดังนี้ 

 
3 ตุลาคม 2549 และ 21 พฤศจกิายน 2549   ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครัง้ท่ี 1/2549 และ 2/2549 ตามลําดับมีมติให
เพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจํานวน 940,000,000 หุน โดยออกหุนสามัญใหมเพิ่มทุนเสนอขายแก  Newbridge 
Asia IV,L.P. (TPG Newbridge)  และ/หรือ กลุมบริษัทในเครือ TPG Newbridge และผูลงทุนรายอื่น ๆ
 

29  ธันวาคม 2549    ธนาคารและ TPG Newbridge ลงนามสัญญาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใหม 
 

3 มีนาคม 2550   ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งท่ี 5/2550 มีมติเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหมแก  TPG 
Newbridge และ/หรือ กลุมบริษัทในเครือ TPG Newbridge จํานวน 556,225,048 หุน (หรือเทากับรอยละ 24.99 ของ
ทุนชําระแลวของธนาคารภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหม) ในราคาหุนละ 4.17 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
2,319,458,448 บาท และใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหมของธนาคารแกผูลงทุนรายอื่นๆ ซึ่งไดแก Blum Strategic 
III BT Hong Kong Limited, MSOF Hong Kong BT Limited รวมจํานวน 175,225,147 หุน (หรือเทากับรอยละ 7.9 
ของทุนชําระแลวของธนาคารภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหม) ในราคาหุนละ 4.17 บาท รวมเปนเงิน
ท้ังสิ้นจํานวน 730,688,861 บาท 
 

24 เมษายน 2550   ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 13 ประจําป 2550 มีมติอนุมัติการผอนผันการทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยท้ังหมดของธนาคาร (Whitewash) ใหแก Centerpoint Media Investments Netherlands B.V. (ซึ่งภายหลัง
เปลี่ยนชื่อเปน “Newbridge Sukhothai Netherlands B.V.” เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2550) และผูลงทุนรายอื่นๆ คือ 
Alnery No.114 Limited (ซึ่งเปลี่ยนชื่อเปน “Blum Strategic III BT Hong Kong Limited”) และ Alnery No.113 
Limited (ซึ่งเปลี่ยนชื่อเปน “MSOF Hong Kong BT Limited”) ท่ีจะเขาซื้อหุนของธนาคารพรอมกัน และมีมติใหลด
ทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) จากมูลคาหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 3.75 บาท
 

25 เมษายน 2550   ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งท่ี 10/2550 มีมติใหนําเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อขอ
อนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุนสามัญเพิ่มทุนที่ยังจําหนายไมไดจํานวน 208,549,806 หุน และใหนําเสนอที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,224,900,194 หุน โดยเสนอขายแกผูถือหุน
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Rights Offering) ในอัตรา 1 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม ในราคา 3.46 บาทตอหุน
 

30 พฤษภาคม 2550   ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2550 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุนบุริมสิทธิท่ี
ออกเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิและตัดหุนสามัญที่จําหนายไมไดหรือยังไมไดจําหนายจํานวน 208,549,806 หุน 
ภายหลังจากการขายหุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแก Newbridge Sukhothai Netherlands B.V., Blum Strategic III BT 
Hong Kong Limited และ MSOF Hong Kong BT Limited และมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจํานวน 
8,343,375,727.50 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 2,224,900,194 หุน มูลคาหุนละ 3.75 บาท โดยการ
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมซึ่งมีช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของธนาคาร ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ตามสัดสวน
จํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ในอัตรา 1 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม ในราคา 3.46 บาทตอหุน 
และอนุมัติขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหมต่ํากวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว  นอกจากนี้ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนยังมีมติ
อนุมัติแกไขขอบังคับของธนาคารใหผูลงทุนตางดาวสามารถถือหุนในธนาคารไดไมเกินรอยละ 49 ของหุนที่
จําหนายไดแลวท้ังหมดของธนาคาร
 

10 กรกฎาคม 2550  ธนาคารจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากจํานวน 61,402,500,000 บาท เปนจํานวน 
23,025,937,500 บาท โดยลดมูลคาหุนที่จดทะเบียนไวจากมูลคาหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 3.75 บาท
 

12 กรกฎาคม 2550   ธนาคารจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากจํานวน 23,025,937,500 บาท เปนจํานวน 
8,343,375,727.50 บาท โดยตัดหุนบุริมสิทธิ และหุนสามัญที่ยังจําหนายไมไดหรือยังไมไดจําหนาย
 

13 กรกฎาคม 2550   ธนาคารจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวน 8,343,375,727.50 บาท  เปนจํานวน 
16,686,751,455 บาท
 

16 พฤศจิกายน 2550   ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 2/2550 มีมติอนุมัติยกเลิกมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 
1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2550 ในวาระที่ 7-11 เกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนและหลักเกณฑการ
จัดสรรหุนเพิ่มทุน  และอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุนสามัญที่ยังไมไดนําออกจําหนายจํานวน 
2,224,900,194 หุน พรอมท้ังมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจํานวน 16,686,751,455 บาท โดยการออก
หุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 4,449,800,388 หุน มูลคาหุนละ 3.75 บาท โดยเสนอขายแกผูถือหุนเดิมซึ่งมีช่ือปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผูถือหุนของธนาคาร ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2550 ตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู 
(Rights Offering) ในอัตรา 1 หุนเดิม ตอ 2 หุนใหม ในราคา 1.73 บาทตอหุน และใหสามารถขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ใหมต่ํากวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว (3.75 บาท) ท้ังนี้ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวจะไมต่ํากวาราคา 1 
บาทตอหุน  หากมีหุนเหลือจากการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู 
(Rights Offering) ใหเสนอขายตอผูถือหุนเดิมของธนาคาร และ/หรือ ผูลงทุนรายอื่นแบบเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) ในราคา  1.75 บาทตอหุน และใหขายหุนสามัญเพิ่มทุนต่ํากวามูลคาหุนจดทะเบียนไว ท้ังนี้ท้ังนี้ ราคา
เสนอขายหุนเพิ่มทุนดังกลาวจะไมต่ํากวาราคา 1 บาทตอหุน  
 

  ตอมา ภายหลังการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 2/2550  สภาวะตลาดไดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ   
กลาวคือ
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 ราคาหุนของธนาคารโดยเฉลีย่ในชวงระหวางวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ถงึวันที่ 3 ธันวาคม 2550   
      อยูท่ีราคา 1.690 บาทตอหุน   ซึ่งต่ํากวาราคาเสนอขายที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
 ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 อยูท่ี 849.07 และในวันที่ 3   

ธันวาคม 2550 อยูท่ี 831.12 
 นอกจากนี้  ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 ธนาคารไดรับหนังสือจากธนาคารแหงประเทศไทย  (

ธปท.) ท่ี ฝนส. (21)ว 178/2550 เรื่อง การอนุญาตใหธนาคารพาณิชยทําธุรกรรมเงินฝากที่มี อนุ พั น ธ แ ฝ ง 
และ ท่ี ฝนส.(21)ว.179/2550 เรื่องการอนุญาตใหธนาคารพาณิชยลงทุนในตราสาร  Collateralized Debt  
Obligation (CDO) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 โดยตามประกาศของ ธปท.  ท้ัง ส อ ง ฉ บั บ
ดังกลาว กําหนดใหธนาคารพาณิชย Mark to Market ตราสาร CDO ประเภทที่ถือจนครบ กํ าหนด  และ 
Structured Notes (ประเภทที่ถือจนครบกําหนด) กรณีถาอนุพันธแฝงไมมี ความสัมพันธอยางใกลชิดกับตรา
สารหลัก ซึ่งตองมีการ Marked to Market ใหเปนไปตาม แนวทางของ  International Accounting 
Standard No.39 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป  อนึ่ง  สภาวะตลาด  CDO และ 
Structured Notes  ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบบาง ดวยอันเปน ผลจากราคา เสนอซื้ อ
ของผูจัดจําหนาย (Arranger’s price) ซึ่งตามเกณฑอนุรักษนิยม ถึงแมวายังไม มี ก า ร ผิ ด นั ด
ชําระหนี้ (default) ก็ตาม ธนาคารอาจจะตองมีการสํารองเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน  CDO จํานวน
ประมาณ 3,100 ลานบาท และ Structured Notes ประมาณ 150 ลานบาท เพิ่มเติม เพื่อใหเปนไปตามเกณฑ
ใหมของ ธปท. ดังกลาว 

 ดวยเหตุผลของสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปในทางลบขางตน ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งท่ี 25/2550 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 จึงมีมติเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายเพื่อความเปนธรรมตอผูถือหุนทั้งหมดดังนี้

 เสนอขายแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) จาก ร า ค า
 1.73 บาทตอหุน เปนราคา 1.36 บาทตอหุน 
 เสนอขายแกผูถือหุนเดิมของธนาคาร  และ /หรือ  ผูลงทุนรายอื่นแบบเฉพาะเจาะจง  ( Private 

 Placement) จากราคา 1.75 บาทตอหุน เปนราคา 1.38 บาทตอหุน 
 

6 ธันวาคม 2550   ธนาคารจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากจํานวน 16,686,751,455 บาท เปนจํานวน 
8,343,375,727.50 บาท โดยการตัดหุนสามัญที่ยังไมไดจําหนาย
 

7 ธันวาคม 2550   ธนาคารจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวน 8,343,375,727.50 บาท เปนจํานวน 
25,030,127,182.50 บาท
 
27 ธันวาคม 2550 ถึง 4 มกราคม 2551  ธนาคารขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน (Rights Offering) 
ผลการขายปรากฏวามีผูถือหุนเดิมจองซื้อจํานวน 3,048,039,603 หุน มีหุนเพิ่มทุนเหลืออยู 1,401,760,785 หุน 
 

10 มกราคม 2551   ธนาคารจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวจากจํานวน 8,343,375,727.50 บาท เปนจํานวน 
19,773,524,238.75 บาท
 

23 มกราคม 2551   ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งท่ี 3/2551 มีมติอนุมัติใหขายหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่เหลือ
จากการจัดสรรขายแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวน 1,401,760,785 หุน แก กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
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Newbridge Sukhothai Netherlands B.V. แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในราคา 1.38 
บาทตอหุน
 

29 มกราคม 2551   กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ Newbridge Sukhothai Netherlands 
B.V. ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่เหลือจากการจัดสรรขายแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวน 1,401,760,785 หุนแบบ
เฉพาะเจาะจง 
 

30 มกราคม 2551   ธนาคารจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวจากจํานวน 19,773,524,238.75 บาท เปนจํานวน 
25,030,127,182.50 บาท
  
ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ -  
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และหนวยงานที่

เกี่ยวของ ใหประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย โดยธุรกิจหลักคือ การรับฝากและการใหกูยืมเงิน นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังใหความสําคัญกับผลิตภัณฑท่ีเพิ่มคุณคาใหแกลูกคา (Value-added product) โดยเฉพาะธุรกิจที่กอใหเกิดรายได
คาธรรมเนียม เชน บริการ Cash Management ซึ่งเปนบริการท่ีอํานวยความสะดวกในการบริหารเงินสดใหกับลูกคา 
การบริการใหคําปรึกษาทางดานการเงิน และการคาผลิตภัณฑทางการเงิน เปนตน โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจ
โดยสรุปดังนี้ 

1. ธุรกิจการธนาคารพาณิชย ใหบริการดานการธนาคารพาณิชยทุกประเภท ไดแก บริการรับฝากเงิน 
บริการใหกูยืมเงิน บริการรับซื้อลด บริการรับรอง บริการอาวัล บริการคํ้าประกัน บริการซื้อขายเงินตราตางประเทศ 
การออก Letter of Credit  บริการธนาคารทางโทรศัพท (Tele-banking)  บริการบัตรเงินดวน (ATM)  เปนตน

2. ธุรกิจประกันภัย ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตและนายหนาประกันวินาศภัย จากกรมการ
ประกันภัย กระทรวงพาณิชย

3. ธุรกิจดานหลักทรัพยและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย ไดแก
3.1 กิจการที่ปรึกษาทางการเงิน ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยในการใหบริการการเปนที่ปรึกษาทางการเงินประเภทหนึ่ง ตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2543 
นอกจากนี้ ธนาคารเปนที่ปรึกษาประเภท A ใหบริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงิน โดยจดทะเบียนตอศูนยขอมูลท่ี
ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

3.2 การเปนนายทะเบียนหลักทรัพย ธนาคารไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยใหบริการการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยไดตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม 2543 

3.3 การประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพยและการจัดจําหนายหลักทรัพยอันเปน
ตราสารแหงหนี้ ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ตั้งแตวันที่ 8 สิงหาคม 2545 

3.4 การเปนผูแทนผูถือหุนกู ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย โดยใหบริการ ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 

3.5 การประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย และ
การจัดจําหนายหลักทรัพยท่ีเปนหนวยลงทุน ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2548 
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3.6 การเปนผูรับฝากทรัพยสินและผูดูแลผลประโยชน  ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  โดยใหบริการมาตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2548

 

นอกจากนี้   ธนาคารไดลงทุนในบริษัทอื่นๆ รวมท้ังท่ีไดรับโอนมาจาก 13 สถาบันการเงินตามโครงการ
ควบรวมกิจการ โดยไดลงทุนในสัดสวนตาง ๆ ตามความเหมาะสม ทําใหธนาคารมีบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัท
ท่ีเกี่ยวของท่ีมีลักษณะความสัมพันธโดยธนาคารเปนผูถือหุน และ/หรือผูบริหารของธนาคารเขาเปนกรรมการใน
บริษัทนั้นๆ ซึ่งแบงตามประเภทธุรกิจได 7 ประเภท ดังนี้

1. ธุรกิจหลักทรัพย
2. ธุรกิจลีสซิ่ง
3. ธุรกิจที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
4. ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
5. ธุรกิจหลักทรัพยจัดการกองทุน
6. ธุรกิจบริหารสินทรัพย 
7. การพาณิชยและอื่นๆ
 

ท้ังนี้   ในภาพรวมของกลุมบริษัทที่ธนาคารเขารวมลงทุน เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่สงเสริมธุรกิจของ
ธนาคารทั้งทางตรงและทางออม แตมีเงินลงทุนสวนหนึ่งท่ีธนาคารรับโอนมาจากการควบรวมกิจการธนาคารจึงมี
นโยบายที่จะสรางมูลคาใหกับเงินลงทุนนั้นโดยจะคงกิจการที่สอดคลองกันในเชิงกลยุทธ มีความแข็งแกรงมั่นคง 
และสามารถพัฒนาตอไปไดในอนาคต และจะลดสัดสวนการลงทุนในธุรกิจที่ไมมีความสําคัญลง  รวมท้ังลดบทบาท
การลงทุนใหเหลือแตในบริษัทท่ีมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนใหแกธนาคารตอไป
  

- ลักษณะของผลติภัณฑและบริการ 
1. บริการดานที่ปรึกษาทางการเงินและคาผลิตภัณฑการเงิน ไดแก การเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการ

ระดมทุนในการเสนอขายตราสารหนี้ การเปนที่ปรึกษาในการควบรวมและครอบงํากิจการ การเปนที่ปรึกษาทางการ
เงินในการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย การเปนผูจัดการการจําหนายและประกันการจําหนายตราสาร
หนี้ การซื้อขายเงินตราตางประเทศ การซื้อขายตราสารหนี้ และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

2. บริการดานสินเชื่อธุรกิจในประเทศ ไดแก เงินเบิกเกินบัญชี เงินใหกู ซื้อลดตั๋วเงิน เลตเตอรออฟเครดิต
ในประเทศ อาวัลตั๋วสัญญาใชเงิน การรับรองตั๋วแลกเงิน ขายชวงตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารแหงประเทศไทย วงเงิน
ออกหนังสือคํ้าประกัน    สินเชื่อเพื่อการอุตสาหกรรม  สินเชื่อเพื่อการนําเขาและสงออก  สินเชื่อเพื่อการพาณิชย  
สินเชื่อธุรกิจบริการ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs สินเชื่อเพื่อการอนุรักษพลังงาน สินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย   
สินเชื่อเพื่อท่ีอยูอาศัย สินเชื่อบุคคล

3. บริการดานตางประเทศ ไดแก รับฝากเงินตราตางประเทศ สัญญาทรัสตรีซีท แพ็คกิ้งเครดิต เปดและ
แกไข Letter of Credit หนังสือคํ้าประกันเพื่อการออกสินคา โอนเงินตราตางประเทศขาเขา โอนเงินตราตางประเทศ
ขาออก ขายเช็คเดินทางตางประเทศ และอื่น ๆ

4. บริการดานสินเชื่อรายยอย ไดแก สินเชื่อสวนบุคคล เชน สินเชื่อเพอรซัลนัลแคช (Personal Cash), 
ผลิตภัณฑสินเชื่อบุคคลโปรเพสชันนัล โอดี (Professional OD), สินเชื่อบุคคล BT NGV เพื่อการติดตั้งอุปกรณใช
เชื้อเพลิง NGV,สินเชื่ออเนกประสงคมอรเกจเพาเวอร (Mortgage Power) ,  สินเชื่อ BT Convenience  เปนตน 
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  สินเชื่อเพื่อการศึกษา  สินเชื่อเพื่อการใชอุปโภคและ
บริโภคสวนบุคคล 

5. บริการดานเงินฝากในประเทศ ไดแก เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากประจํา เงินฝากปลอดภาษี เงินฝาก
ออมทรัพย  เงินฝากออมทรัพยเพื่อธุรกิจ บัตรเงินฝากและใบรับเงินฝากประจํา

6. บริการดานธุรกิจหลักทรัพยอื่น ๆ  อันไดแก การเปนผูแทนผูถือหุนกู  การเปนนายทะเบียนและ
ตัวแทนชําระเงิน  ผูรับฝากทรัพยสินกองทุนสวนบุคคล  และผูดูแลผลประโยชนกองทุนรวม

7. บริการดาน Privileged Banking ซึ่งเปนการใหบริการเกี่ยวกับการดูแลจัดการสินทรัพยสวนบุคคล 
พรอมท้ังมอบสิทธิพิเศษสําหรับลูกคาช้ันดีของธนาคารใหมีโอกาสไดรับบริการและผลิตภัณฑทางการเงินของ
ธนาคารระดับมืออาชีพรูปแบบใหมๆ ไมวาจะเปนดานการลงทุนหรือเงินฝากอยางตอเนื่อง 

8. บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส ไดแก บัตร ATM ไทยธนาคาร ไทยธนาคารโฟนแบงกกิ้ง การโอนเงิน
ทางโทรศัพท การโอนเงินเพื่อบุคคลที่สามผานระบบ BAHTNET บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อชําระคาสาธารณูปโภค 
สินคา-บริการ และอื่น ๆ ดวยระบบ ATS  

9. บริการอื่นๆ ไดแก รับชําระคาสินคา-บริการ และอื่น ๆ ผานเคานเตอรธนาคาร การเปนตัวแทน
สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด และอื่น ๆ

 

ปจจุบันธนาคารใหบริการผานเครือขายสาขาในประเทศไทย ณ วันที่ 30 เมษายน  2551 ท้ังสาขาเต็ม
รูปแบบและสาขายอยจํานวน 147 สาขา มีศูนยธุรกิจรวมทั้งสิ้น 37 แหง นอกจากนี้ สาขาและสาขายอยของธนาคารมี
บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตางประเทศในสํานักงานทุกแหง และมีเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) จํานวนกวา  
1,144 เครื่อง นอกจากนี้ไดติดตั้งเครื่องฝากเงินอัตโนมัติท่ีสาขาของธนาคาร จํานวน 19 เครื่อง และเครื่องปรับสมุด
เงินฝาก (Passbook) จํานวน 26 เครื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ขอมูลรายชือ่ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก 

  ทาน ประกอบดวย 2.1    คณะกรรมการธนาคาร  ประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิ จํานวนรวมทั้งสิ้น 12 
   

รายช่ือคณะกรรมการ ตําแหนง 
1 นายทวี    บุตรสุนทร ประธานกรรมการ 
2 นายพีรศิลป   ศุภผลศิร ิ กรรมการผูจัดการใหญ 
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รายช่ือคณะกรรมการ ตําแหนง 
3 นายเตชะพิทย    แสงสิงแกว  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4 นายธาริน    ทิวารี กรรมการตรวจสอบ  /กรรมการอิสระ 
5 นายชัชวาล   เอี่ยมศิริ  กรรมการตรวจสอบ  /กรรมการอิสระ 
6 นายพงษภาณุ   เศวตรุนทร กรรมการ 
7 นายปรีชา    อุนจิตติ กรรมการ 
8 นางเสาวณี    สุวรรณชีพ กรรมการ 
9 นายรันเวียร   เดวัน  กรรมการ 
10 นางวาทนันทน   พีเทอรสิค  กรรมการ 
11 นายดาเนียล  แอชตัน  คารโรล กรรมการ 
12 นายชิน หยวน หยิน กรรมการ 

 

หมายเหตุ  :    ขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการธนาคาร ปรากฏดังนี้ 
 ประวัติการกระทําผิดตามกฎหมาย : ไมมี ก)

ข)  หนี้ท่ีมีอยูกับธนาคาร หรือบริษัทในเครือ : ไมมี 
ค) สวนไดสวนเสยีในธนาคาร : ไมมี 

 
ผูบริหารธนาคาร  ประกอบดวย  10  ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้ 2.2    

   

รายช่ือผูบริหาร ตําแหนง 
1 นายพีรศิลป   ศุภผลศิร ิ กรรมการผูจัดการใหญ 
2 นางดวงพร  สุจริตานุวัต รองกรรมการผูจัดการใหญ  สายบรรษัทธุรกิจ 1
3 นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ รองกรรมการผูจัดการใหญ  สายบรรษัทธุรกิจ 2
4 นายมานิต  เจียรดิฐ รองกรรมการผูจัดการใหญ  สายบริหารความเสี่ยง 
5 นายชํานาญ  วังตาล รองกรรมการผูจัดการใหญ  สายธุรกิจสถาบัน 
6 นายเอกชัย  ติวุตานนท รองกรรมการผูจัดการใหญ  สายสนับสนุนธุรกิจ 
7 นายสุรชัย  จิตตรัตนเสนีย รองกรรมการผูจัดการใหญ  สายธุรกิจรายยอย 
8 นายประเสริฐ  หวังรัตนปราณี ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส  ดานการเงินและควบคุม 
9 นายพงษสุรีย  บุนนาค ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
10 นายพิพัฒน  เอี่ยมชีรางกูร ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  ดานเทคโนโลยี 

 
 
 

หมายเหตุ  :    1.  “ผูบริหาร” ในหัวขอนี้  หมายถึง   กรรมการ   กรรมการผูจัดการใหญ  หรือผูดํารงตําแหนง
ระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากกรรมการผูจัดการใหญลงมา  และผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารง
ตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย 

2. ขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับผูบริหารธนาคาร ปรากฏดังนี้ 
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ก) ประวัติการกระทําผิดตามกฎหมาย : ไมมี 
ข) หนี้ท่ีมีอยูกับธนาคาร หรือบรษิัทในเครือ : ไมมี 
ค) สวนไดสวนเสยีในธนาคาร : ไมมี 

 
2.3    ผูถือหุนรายใหญ  10  อันดับแรก 
 

รายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรก  ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการ
เขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 (เอกสารรายชื่อผูถือหุนดังกลาว  ธนาคารจะนําแจกในวันประชุมผู
ถือหุนตอไป) 
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3.  รายการระหวางกันในปที่ผานมา 
 

1. ในระหวางป 2551  ธนาคารมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของกัน 
(เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการบางสวนรวมกัน) และบุคคลที่เกี่ยวของกัน (กรรมการและ
พนักงานระดับผูอํานวยการฝายข้ึนไป) รายการดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข  และเกณฑท่ีตกลงรวมกันระหวาง
ธนาคารและกิจการหรือบุคคลเหลานั้น  ซึ่งสรุปรายการที่มีสาระสําคัญไดดังนี้:-  (ตามที่เปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวางกาล สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 (หมายเหตุ ขอ 21  ) 

1) สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม  2551  ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อและจํานวนเงินที่กอภาระ
ผูกพันแกพนักงานระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป จํานวน 1 ราย รวมเงินทั้งสิ้นจํานวน 1 ลานบาท

2) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551  ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อและจํานวนเงินที่กอภาระผูกพัน  
และเงินฝากของกิจการที่ธนาคารและบริษัทยอย กรรมการหรือพนักงานระดับผูอํานวยการฝายข้ึนไป ถือหุนรวมกัน
ตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไปของทุนที่ชําระแลวของกิจการนั้น ดังนี้

                : (หนวย ลานบาท)
ลักษณะความสัมพันธรายชื่อบรษิัท ภาระ

ผูกพัน
เงินใหสินเชื่อ
คงคาง/ เงิน

ลงทุนในลกูหนี้ 

อัตรา
ดอกเบี้ย

เงินฝาก
ธนาคาร

ถือหุนอยู (%) 
ผูบริหารรวมกนั

บริษัทยอย  
บล.บีที  จํากัด -

 
  85 

 
MLR-1.5%, 3.75% 

   
38 99.99 นางดวงพร  สุจริตานุวัต

นางปนทุ  ณ  เชียงใหม
นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ
เปนกรรมการมอีาํนาจลงนาม

บจ.บีที ลีสซิ่ง  - 2,257 3.55% 26 99.99 นายสุรชัย   จิตตรตันเสนีย
นายธาดา   จารุกิจไพศาล
เปนกรรมการมอีาํนาจลงนาม

บลจ.บีที จํากัด    - - - 15 99.99 นายมานิต   เจียรดิฐ
นายประเสิรฐ  หวังรัตนปราณี
เปนกรรมการมอีาํนาจลงนาม

บจ.บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ - 6 MOR-2% 3 99.99 นายพงษสุรีย  บนุนาค
นายประเสริฐ  หวังรัตนปราณี
เปนกรรมการมอีาํนาจลงนาม

บจ. บีที ประกันภัย  - 34 99.99 นายปรีชา   อุนจิตติ- - 
นายพีรศลิป   ศภุผลศิริ
นายเอกชัย   ติวุตานนท
นายสุรชัย   จิตตรตันเสนีย
เปนกรรมการมอีาํนาจลงนาม

บจ.บริหารสินทรัพย  - 2,946 34 3.53%,4.05% 
      สาทร    

99.99 นายเอกชัย  ตวิุตานนท
นายประเสริฐ  หวังรัตนปราณี
นายทรงวุฒิ  บัวเข็ม
นายฐาภพ   คลี่สุวรรณ
เปนกรรมการมอีาํนาจลงนาม
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ลักษณะความสัมพันธรายชื่อบรษิัท ภาระ
ผูกพัน

เงินใหสินเชื่อ
คงคาง/ เงิน

ลงทุนในลกูหนี้ 

อัตรา
ดอกเบี้ย

เงินฝาก
ธนาคาร

ถือหุนอยู (%) 
ผูบริหารรวมกนั

บง. กรุงไทยธนกจิ     
 * 

- - - 143 99.10 -
      จํากดั (มหาชน)  

28 บจ.บทีี เวลิดลีส 413 - MLR+2%,MOR+2%, 
2% 

75.04 นายสุรชัย   จิตตรตันเสนีย
ของภาระ นายธาดา   จารุกิจไพศาล

คํ้าประกนั เปนกรรมการมอีาํนาจลงนาม

บริษัทยอยที่ถือหุนโดย
บริษัทยอยของธนาคาร

(บจ.บีที เวิลดลีส)
บจ. แอสเซ็ท ไลอะบิล  
       ลิตี้ แมเนจเมนท 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
-

 
 
 

2 
 

 
 
 

 
 
 

- -

บริษัทรวม    
38 

   
- - - 30.00 นายชํานาญ  วังตาลบมจ. มิลเลียไลฟ   

นายธาดา  จารุกิจไพศาล         อินชัวรรันส 
เปนกรรมการ          (ประเทศไทย)

บจ.เวิลดคลาส เรนท 
      อะ คาร

4 2 MLR, 2% ของภาระ - 20.00
คํ้าประกนั

-

บริษัททีเ่ก่ียวของกัน 
1 

 
MLR -3.075%,2.5% 
ของภาระค้ําประกัน 

     
9 47 1 50.00 นายทรงวุฒิ  บัวเข็มบจ. ซ่ือตรงคอน

       สตรัคชั่น เปนกรรมการ

บมจ. วงศไพฑูรย กรุป - 89 0.1% - 16.26 -
บจ.เซ็นจุเมทัล - - - 62 10.00
 (ประเทศไทย)

-

1 บจ.ไทยบาโรดา 275 ไมคิดดอกเบี้ย,0.5% 9.51 นายทรงวุฒิ บัวเข็ม59 
      อินดัสตรี้ส และ 2% ของภาระค้ํา

ประกัน
เปนกรรมการ

บจ.แมกซวินบิลเดอรล - 133 6.875% - - -
บมจ. ยูเนียน ปโตรเคมี   
         คอล  

4 30 4.65%, 0.4% และ 
1.5% ของภาระ 

3 -

คํ้าประกนั

-

บจ .บริหารสินทรัพย  2 - 1.25% ของภาระค้ํา
ประกัน

11 - นายเตชะพทิย แสงสิงแกว 
เปนกรรมการ       สุขุมวิท

บรรษัทบริหาร
สินทรัพย

- 1,669 -- -
ไทย 

-

บจ.เอ็นเนอรย่ี คอม
เพล็กซ 

- - - 9 - - 

* อยูระหวางการดําเนินการเพื่อชําระบัญชี
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ธนาคารคิดดอกเบี้ยสําหรับเงินรับฝากจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกันในอัตราปกติท่ีคิดกับผูฝาก
ท่ัวไป 
 นอกจากนี้ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 ธนาคารฯมีภาระจากการออกหนังสือคํ้าประกันใหบริษัทรวมจํานวน 
4 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 4 ลานบาท) และภาระจากการรับอาวัลตั๋วเงินแกบริษัทยอยจํานวน 413 ลานบาท (31 
ธันวาคม 2550: 442 ลานบาท) 

3) ธนาคารไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมของธนาคารรวมกันเกิน
กวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทยอย หรือบริษัทรวมของธนาคาร

 

2. ความเปนมาของรายการระหวางกันและความสมเหตุสมผลของรายการ 
  รายการระหวางกันซึ่งธนาคารมีเงินใหสินเชื่อและจํานวนเงินการกอภาระผูกพันแกพนักงานระดับ
ผูอํานวยการฝายข้ึนไปนั้น  เปนการใหกูยืมซึ่งเปนสวัสดิการของธนาคาร อัตราดอกเบี้ยท่ีใชเปนอัตราดอกเบี้ย
สวัสดิการสําหรับพนักงานของธนาคาร  นอกจากนี้เงินกูบางสวนเปนเงินกูท่ีโอนมาจากการควบรวมกิจการ ซึ่งอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีใชเปนอัตราตลาดทั่วไป
 รายการระหวางกันซึ่งธนาคารมีเงินใหสินเชื่อ จํานวนเงินการกอภาระผูกพัน  และเงินฝากแกกิจการที่
ธนาคารและบริษัทยอย กรรมการหรือพนักงานระดับผูอํานวยการฝายข้ึนไป ถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไป
ของทุนที่ชําระแลวของกิจการ  บางสวนเปนเงินกูท่ีโอนมาจากการควบรวมกิจการกับธนาคาร  บางสวนเปนการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้และบางสวนเปนเงินใหสินเชื่อใหม อัตราดอกเบี้ยท่ีใชเปนอัตราตลาดทั่วไปโดย
เปนเงื่อนไขปกติของการทําธุรกิจ
 

 3. ขั้นตอนการอนุมัติและมาตรการคุมครองผูลงทุน
 ในการอนุมัติรายการระหวางกันของธนาคารจะตองผานขั้นตอนในการพิจารณาสินเชื่อตามระเบียบ
ปฏิบัติของธนาคาร และตองผานคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับตางๆ เพื่ออนุมัติในขั้นสุดทาย โดยผูบริหาร
หรือกรรมการที่มีสวนไดสวนเสียในเรื่องนั้นจะไมเขารวมพิจารณาอนุมัติในเรื่องนั้น
 
 4. แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
 การทํารายการระหวางกันของธนาคาร เปนรายการซึ่งเปนการดําเนินธุรกิจทั่วไป  โดยทุกรายการได
ดําเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติท่ีกําหนด  สําหรับการทํารายการระหวางกันในอนาคตของธนาคาร  
มีความเปนไปไดวาจะเกิดข้ึนตามการดําเนินธุรกิจทั่วไป  ซึ่งธนาคารไดกําหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติท่ี
ชัดเจนอยูแลว
 

1.  ป 2550  ธนาคารมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน (เกี่ยวของกัน
โดยการมีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการบางสวนรวมกัน) และบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน (กรรมการและพนักงานระดับ
ผูอํานวยการฝายข้ึนไป) รายการดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข  และเกณฑท่ีตกลงรวมกันระหวางธนาคารและกิจการ
หรือบุคคลเหลานั้น  ซึ่งสรุปรายการที่มีสาระสําคัญไดดังนี้:-  (ตามที่เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 
35)

1) สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อและจํานวนเงินที่กอภาระ
ผูกพันแกพนักงานระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป จํานวน 1 ราย รวมเงินทั้งสิ้นจํานวน 1 ลานบาท
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2) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550  ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อและจํานวนเงินที่กอภาระผูกพัน  
และเงินฝากของกิจการที่ธนาคารและบริษัทยอย กรรมการหรือพนักงานระดับผูอํานวยการฝายข้ึนไป ถือหุนรวมกัน
ตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไปของทุนที่ชําระแลวของกิจการนั้น ดังนี้

                       : (หนวย ลานบาท)
ลักษณะความสัมพันธรายชื่อบรษิัท ภาระ

ผูกพัน
เงินใหสินเชื่อ
คงคาง/ เงิน

ลงทุนในลกูหนี้ 

อัตรา
ดอกเบี้ย

เงินฝาก
ธนาคาร

ถือหุนอยู (%) 
ผูบริหารรวมกนั

บริษัทยอย   
MLR-1.5%,  

MOR-2%, 1% 

    
- 31 99.99 นางดวงพร  สุจริตานุวัตบล.บีที  จํากัด   86

นางปนทุ  ณ  เชียงใหม
นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ
เปนกรรมการมอีาํนาจลงนาม

บจ.บีที ลีสซิ่ง  - 2,258 MOR-2%, 4.07% 28 99.99 นายสุรชัย   จิตตรตันเสนีย
นายธาดา   จารุกิจไพศาล
นายปฐม  อมรเดชาวัฒน
เปนกรรมการมอีาํนาจลงนาม

บลจ.บีที จํากัด    - - - 8 99.99 นายมานิต   เจียรดิฐ
นายประเสิรฐ  หวังรัตนปราณี
เปนกรรมการมอีาํนาจลงนาม

บจ.บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ - 6 MOR-2% 2 99.99 นายพงษสุรีย  บนุนาค
นายประเสริฐ  หวังรัตนปราณี
เปนกรรมการมอีาํนาจลงนาม

บจ. บีที ประกันภัย  - 39 99.99 นายปรีชา   อุนจิตติ- - 
นายพีรศลิป   ศภุผลศิริ
นายเอกชัย   ติวุตานนท
นายสุรชัย   จิตตรตันเสนีย
เปนกรรมการมอีาํนาจลงนาม

บจ.บริหารสินทรัพย  - 2,969 MOR-2%, 4.05% 61 99.99 นายเอกชัย  ตวิุตานนท
      สาทร    นายสุรชัย  จิตตรตันเสนีย

นายทรงวุฒิ  บัวเข็ม
นายฐาภพ   คลี่สุวรรณ
เปนกรรมการมอีาํนาจลงนาม

- - 143 99.10บง. กรุงไทยธนกจิ     - -
      จํากดั (มหาชน) *  

18 บจ.บทีี เวลิดลีส 442 - MLR+2%,MOR+2%, 
2% 

75.04 นายสุรชัย   จิตตรตันเสนีย
ของภาระ นายธาดา   จารุกิจไพศาล

คํ้าประกนั นายปฐม  อมรเดชาวัฒน
เปนกรรมการมอีาํนาจลงนาม

บริษัทยอยที่ถือหุนโดย
บริษัทยอยของธนาคาร

 
 
 

 
 

(บจ.บีที เวิลดลีส)  
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ลักษณะความสัมพันธรายชื่อบรษิัท ภาระ
ผูกพัน

เงินใหสินเชื่อ
คงคาง/ เงิน

ลงทุนในลกูหนี้ 

อัตรา
ดอกเบี้ย

เงินฝาก
ธนาคาร

ถือหุนอยู (%) 
ผูบริหารรวมกนั

บจ. แอสเซ็ท ไลอะบิล  
       

- 1 -- - 
 ลิตี้ แมเนจเมนท 

-

บริษัทรวม       
- - - 68 30.00 นายชํานาญ  วังตาลบมจ. มิลเลียไลฟ   

นายธาดา  จารุกิจไพศาล         อินชัวรรันส 
เปนกรรมการ          (ประเทศไทย)

บจ.เวิลดคลาส เรนท 4 3 MLR, 2% ของภาระ - 20.00
      อะ คาร คํ้าประกนั

-

บริษัททีเ่ก่ียวของกัน     
MLR 2.5% 

  
34 473 ของภาระ

คํ้าประกัน
1 50.00 นายทรงวุฒิ  บัวเข็มบจ. ซ่ือตรงคอน

       สตรัคชั่น เปนกรรมการ

บจ.ศรีเทพไทย - - 15% - 37.48
 พลาสเคม

-

บมจ. วงศไพฑูรย กรุป - 89 0.1% - 16.26 -
บมจ.สามชัย * - - 15%  10.00 -
บจ.เซ็นจุเมทัล - - - 53 10.00
 (ประเทศไทย)
 
 

-

บจ.ไทยบาโรดา 70 262 ไมคิดดอกเบี้ย, 
9.15

- 9.51 นายทรงวุฒิ บัวเข็ม
      อินดัสตรี้ส %, 0.5% และ 

2
เปนกรรมการ

% ของภาระค้ํา
ประกัน

 
 

บจ.เหล็กบูรพา - - 15%, 0.1% - - - 
 อุตสาหกรรม
บจ.เอส แคปปตอล - - 15% - - - 
บจ. พี.ที.เค.เมททัล - - 15% - - -
บจ.แมกซวินบิลเดอรล - 134 5%, ไมคิดดอกเบีย้ - - -
บมจ. ยูเนียน ปโตรเคมี   
         

2 40 MOR, 5.05%, 0.4%, 
1.5% 

4 -
คอล  ของภาระ

คํ้าประกนั

-

บจ .บริหารสินทรัพย  2 - 1.25% ของภาระค้ํา
ประกัน

50 - - 
      สุขุมวิท
บรรษัทบริหาร
สินทรัพย

- 1,669 -- -
ไทย 

-

บจ.โกลเบลิ ลีสซิ่ง - 15% - - - -
* อยูระหวางการดําเนินการเพื่อชําระบัญชี
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ธนาคารคิดดอกเบี้ยสําหรับเงินรับฝากจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกันในอัตราปกติท่ีคิดกับผูฝาก
ท่ัวไป 

ธนาคารมีรายการกับกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ  ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของธนาคาร อันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการ
บริหารและชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพ และรายการซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดท่ีไดกลาวไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของ ท้ังนี้ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดแยกแสดงใน   งบดุล
และงบกําไรขาดทุน

3) ธนาคารไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมของธนาคารรวมกันเกิน
กวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทยอย หรือบริษัทรวมของธนาคาร

 
2. ความเปนมาของรายการระหวางกันและความสมเหตุสมผลของรายการ 

  รายการระหวางกันซึ่งธนาคารมีเงินใหสินเชื่อและจํานวนเงินการกอภาระผูกพันแกพนักงานระดับ
ผูอํานวยการฝายข้ึนไปนั้น  เปนการใหกูยืมซึ่งเปนสวัสดิการของธนาคาร อัตราดอกเบี้ยท่ีใชเปนอัตราดอกเบี้ย
สวัสดิการสําหรับพนักงานของธนาคาร  นอกจากนี้เงินกูบางสวนเปนเงินกูท่ีโอนมาจากการควบรวมกิจการ ซึ่งอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีใชเปนอัตราตลาดทั่วไป
 รายการระหวางกันซึ่งธนาคารมีเงินใหสินเชื่อ จํานวนเงินการกอภาระผูกพัน  และเงินฝากแกกิจการที่
ธนาคารและบริษัทยอย กรรมการหรือพนักงานระดับผูอํานวยการฝายข้ึนไป ถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไป
ของทุนที่ชําระแลวของกิจการ  บางสวนเปนเงินกูท่ีโอนมาจากการควบรวมกิจการกับธนาคาร  บางสวนเปนการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้และบางสวนเปนเงินใหสินเชื่อใหม อัตราดอกเบี้ยท่ีใชเปนอัตราตลาดทั่วไปโดย
เปนเงื่อนไขปกติของการทําธุรกิจ
 

3. ขั้นตอนการอนุมัติและมาตรการคุมครองผูลงทุน 
 ในการอนุมัติรายการระหวางกันของธนาคารจะตองผานขั้นตอนในการพิจารณาสินเชื่อตามระเบียบ
ปฏิบัติของธนาคาร และตองผานคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับตางๆ เพื่ออนุมัติในขั้นสุดทาย โดยผูบริหาร
หรือกรรมการที่มีสวนไดสวนเสียในเรื่องนั้นจะไมเขารวมพิจารณาอนุมัติในเรื่องนั้น
 
 4. แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
 การทํารายการระหวางกันของธนาคาร เปนรายการซึ่งเปนการดําเนินธุรกิจทั่วไป  โดยทุกรายการได
ดําเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติท่ีกําหนด  สําหรับการทํารายการระหวางกันในอนาคตของธนาคาร  
มีความเปนไปไดวาจะเกิดข้ึนตามการดําเนินธุรกิจทั่วไป  ซึ่งธนาคารไดกําหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติท่ี
ชัดเจนอยูแลว
 
 
 
 
 
 
 
 17



 
4. ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของธนาคาร
     ตารางแสดงรายการงบดุลและอัตรารอยละตอยอดรวม            
     ธนาคาร ไทยธนาคาร  จํากัด (มหาชน) 

                 หนวย : ลานบาท 
   สอบทานแลว ตรวจสอบแลว

 31 มีนาคม 2551 2550 2549 (ปรับปรุงใหม) 2548 
   จํานวนเงิน    %   จํานวนเงิน    %   จํานวนเงิน    %   จํานวนเงิน    %  

สินทรัพย                 
เงินสด 3,665.07 1.71 3,872.92 1.90 3,779.66 1.72 1,905.50 0.71 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 24,845.20 11.57 8,474.01 4.15 13,176.85 5.99 12,726.36 4.73 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน                   -            -   2,250.00 1.10 -  -   2,200.00 0.82 
เงินลงทุนสุทธิ 61,482.79 28.64 75,527.07 37.01 77,614.99 35.30 65,178.93 24.21 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 86,992.30 40.53 88,372.44 43.30 99,292.42 45.15 119,219.03 44.29 
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 2,366.17 1.10 2,372.42 1.16 2,353.38 1.07 5,778.84 2.15 
ภาระของลูกคาจากการรับรอง 274.08 0.13 367.73 0.18 468.21 0.21 402.86 0.15 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธ ิ 3,987.43 1.86 3,988.41 1.95 4,117.21 1.87 2,959.21 1.10 
ลูกหนี้คาขายเงินลงทุน 22,818.49 10.63 11,071.75 5.43 813.00 0.37    -              -   
ลูกหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯภายใตสัญญาบริหาร                 
   และชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพ   -              -    -              -   11,156.15 5.07 47,824.74 17.77 
รายไดชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพคางรับสุทธิ       -              -     -              -     -              -   8,386.89 3.11 
สินทรัพยไมมีตัวตน 481.03 0.22 610.80 0.30 682.84 0.31 660.00 0.25 
สินทรัพยอ่ืน 7,747.11 3.61 7,190.21 3.52 6,462.30 2.94 1,933.07 0.71 

รวมสินทรัพย 214,659.67 100.00 204,097.76 100.00 219,917.01 100.00 269,175.43 100.00 
                  

หนี้สินและสวนของผูถือหุน                 
หนี้สิน                 

เงินฝาก 160,991.81 75.00 166,183.23 81.42 181,318.66 82.45 194,573.32 72.28 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 6,941.12 3.23 7,736.62 3.79 10,857.15 4.94 50,824.83 18.88 
หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม 277.75 0.13 276.25 0.14 274.97 0.13 514.60 0.19 
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน  -              -      -              -        -              -   7,000.00 2.60 
เงินกูยืม 9,881.79 4.60 8,088.75 3.96 7,018.50 3.19 3,414.16 1.27 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 274.08 0.13 367.73 0.18 468.21 0.21 402.85 0.15 
ดอกเบี้ยคางจาย 876.85 0.41 1,024.68 0.50 1,326.76 0.60 731.60 0.27 
เจาหนี้คาซื้อเงินลงทุน 24,942.51 11.62 14,518.93 7.11 6,044.50 2.75      -              -   
เจาหนี้กองทุนฟนฟูฯ เพื่อการซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธ ิ      -              -     -              -   1,145.65 0.52      -              -   
หน้ีสินอ่ืน 5,011.25 2.33 4,487.53 2.20 5,972.06 2.72 3,228.81 1.20 

รวมหนี้สิน 209,197.16 97.45 202,683.72 99.30 214,426.46 97.51 260,690.17 96.84 
                  
สวนของผูถือหุน                 

   ทุนท่ีออกและชําระแลว 25,030.13 11.66 8,343.38 4.09 14,934.50 6.79 14,934.50 5.55 
   สวนตํ่ากวามูลคาหุนสามัญ (10,606.99) (4.94)      -               -   (1,123.61) (0.51) (1,123.61) (0.42) 
   ขาดทุนสะสม และสํารองอื่น  (8,960.63) (4.17) (6,929.34) (3.39) (8,320.34) (3.79) (3,274.50) (1.21) 
   หุนสามัญซื้อคืน      -              -        -              -         -              -   (2,051.13) (0.76) 

รวมสวนของผูถือหุน 5,462.51 2.55 1,414.04 0.70 5,490.55 2.49 8,485.26 3.16 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 214,659.67 100.00 204,097.76 100.00 219,917.01 100.00 269,175.43 100.00 
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ตารางแสดงรายการงบดุลและอัตรารอยละตอยอดรวม 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)  และ บรษิัทยอย  
                                หนวย : ลานบาท 

   สอบทานแลว ตรวจสอบแลว
 31 มีนาคม 2551 2550 2549 (ปรับปรุงใหม) 2548 

   จํานวนเงิน    %   จํานวนเงิน    %   จํานวนเงิน    %   จํานวนเงิน    %  
สินทรัพย                 

เงินสด 3,666.93 1.70 3,875.06 1.88 3,781.21 1.73 1,907.20 0.71 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 25,091.24 11.60 8,741.49 4.25 13,326.86 6.07 12,829.51 4.75 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน      -               -   2,250.00 1.09       -              -    2,200.00 0.82 
เงินลงทุนสุทธิ 62,791.13 29.02 76,957.44 37.41 79,407.25 36.18 64,328.89 23.84 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 86,899.48 40.17 88,096.75 42.83 96,072.87 43.78 119,657.03 44.34 
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 2,565.76 1.19 2,600.84 1.27 2,719.45 1.24 6,063.48 2.25 
ภาระของลูกคาจากการรับรอง 274.08 0.13 367.73 0.18 468.21 0.21 402.85 0.15 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธ ิ 4,074.73 1.88 4,078.77 1.98 4,212.44 1.92 3,055.31 1.13 
ลูกหนี้คาขายเงินลงทุน 22,818.49 10.55 11,072.42 5.38 813.00 0.37 -              -   
ลูกหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯภายใตสัญญาบริหาร             
   และชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพ -              -           -              -   11,156.15 5.08 47,860.80 17.74 
รายไดชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพคางรับสุทธิ      -              -          -              -        -              -   8,385.50 3.11 
สินทรัพยไมมีตัวตน 503.93 0.23 635.06 0.31 708.10 0.32 677.18 0.25 
สินทรัพยอ่ืน 7,647.28 3.53 7,021.42 3.42 6,804.08 3.10 2,470.02 0.91 

รวมสินทรัพย 216,333.05 100.00 205,696.98 100.00 219,469.62 100.00 269,837.77 100.00 
              

หนี้สินและสวนของผูถือหุน             
หนี้สิน                 

เงินฝาก 160,857.38 74.35 166,028.94 80.72 181,219.39 82.57 194,446.90 72.06 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 6,893.64 3.19 7,698.81 3.74 10,781.28 4.92 50,762.70 18.81 
หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม 277.75 0.13 276.25 0.13 274.97 0.13 514.60 0.19 
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน      -              -          -              -        -              -   7,000.00 2.59 
เงินกูยืม 11,595.31 5.36 9,715.09 4.72 7,298.64 3.33 3,414.16 1.27 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 274.08 0.13 367.73 0.18 468.21 0.21 402.85 0.15 
ดอกเบี้ยคางจาย 883.86 0.41 1,030.39 0.50 1,326.54 0.60 730.83 0.27 
เจาหนี้คาซื้อเงินลงทุน 24,942.52 11.53 14,518.93 7.06 6,044.50 2.75       -              -   
เจาหนี้กองทุนฟนฟูฯ เพื่อการซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธ ิ      -              -          -              -   1,145.65 0.52      -              -   
หน้ีสินอ่ืน 5,734.12 2.65 5,349.82 2.60 6,626.90 3.02 4,000.71 1.48 

รวมหนี้สิน 211,458.66 97.75 204,985.96 99.65 215,186.08 98.05 261,272.75 96.82 
          
สวนของผูถือหุน             
              

ทุนท่ีออกและชําระแลว 25,030.13 11.57 8,343.38 4.06 14,934.50 6.80 14,934.50 5.53 
สวนตํ่ากวามูลคาหุนสามัญ (10,606.99) (4.90)       -              -   (1,123.61) (0.51) (1,123.61) (0.41) 
ขาดทุนสะสม และสํารองอื่น (9,088.37) (4.21) (7,165.15) (3.48) (8,265.88) (3.76) (3,194.74) (1.18) 
หุนสามัญซื้อคืน (460.38) (0.21) (467.21) (0.23) (1,261.47) (0.58) (2,051.13) (0.76) 

รวมสวนของผูถือหุน 4,874.39 2.25 711.02 0.35 4,283.54 1.95 8,565.02 3.18 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 216,333.05 100.00 205,696.98 100.00 219,469.62 100.00 269,837.77 100.00 
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ตารางแสดงรายการงบกําไรขาดทนุและอัตรารอยละตอยอดรวม                                            
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 
                                  หนวย : ลานบาท 

  สอบทานแลว ตรวจสอบแลว
สรุปงบกําไรขาดทุน 31 มีนาคม 2551 2550 2549 (ปรับปรุงใหม) 2548 

   จํานวนเงิน   %   จํานวนเงิน   %   จํานวนเงิน    %   จํานวนเงิน   %  
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 3,010.44 283.58 13,935.92 156.83 13,472.33 94.55 8,724.59 87.90 
รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย (1,948.84) (183.58) (5,049.83) (56.83) 776.73 5.45 1,200.76 12.10 
          รายไดรวม 1,061.60 100.00 8,886.09 100.00 14,249.06 100.00 9,925.35 100.00 
คาใชจายดอกเบี้ย 1,290.02 39.72 7,651.84 46.91 8,092.14 43.21 5,021.73 53.91 
หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ 571.00 17.58 3,563.00 21.84 1,622.00 8.66 215.00 2.31 
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 1,387.06 42.70 5,098.12 31.25 9,013.63 48.13 4,077.37 43.78 
           คาใชจายรวม 3,248.08 100.00 16,312.96 100.00 18,727.77 100.00 9,314.10 100.00 
              
              
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด                                                            (2,186.48)   (7,426.87)   (4,478.71)   611.25   
              
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนสวนที่เปนของผูถือหุนของธนาคารฯ (บาท) (0.37)   (3.72)   (3.07)   0.48   

 
ตารางแสดงรายการงบกําไรขาดทนุและอัตรารอยละตอยอดรวม 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)  และ บรษิัทยอย 

หนวย : ลานบาท 
   สอบทานแลว  ตรวจสอบแลว 
  31 มีนาคม 2551 2550 2549 (ปรับปรุงใหม) 2548 

 จํานวนเงิน   %   จํานวนเงิน   %   จํานวนเงิน    %   จํานวนเงิน   %    
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 3,154.48 221.86 14,469.38 139.79 13,795.77 87.26 8,839.33 84.83 
รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย (1,732.66) (121.86) (4,118.78) (39.79) 2,013.86 12.74 1,581.07 15.17 

รายไดรวม 1,421.82 100.00 10,350.60 100.00 15,809.63 100.00 10,420.40 100.00 
              

หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ 573.66 16.36 3,478.26 20.13 2,115.53 10.44 238.01 2.42 
คาใชจายดอกเบี้ย 1,305.98 37.23 7,704.80 44.59 8,092.29 39.96 5,022.11 51.18 
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 1,624.61 46.32 6,084.62 35.22 10,028.75 49.52 4,528.31 46.15 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 3.10 0.09 9.88 0.06 16.48 0.08 24.20 0.25 

คาใชจายรวม 3,507.35 100.00 17,277.56 100.00 20,253.05 100.00 9,812.63 100.00 
                  
                  
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด                                                            (2,085.53)   (6,926.96)   (4,443.42)   607.77   
                  
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ                 
        สวนที่เปนของผูถือหุนของธนาคารฯ (2,088.27)   (6,928.73)   (4,423.03)   611.25   

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 2.74   1.77   (20.39)   (3.48)   
  (2,085.53)   (6,926.96)   (4,443.42)   607.77   
                  
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนสวนที่เปนของผูถือหุนของธนาคารฯ (บาท) (0.36)   (3.70)   (3.32)   0.48   
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ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงิน 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)  
 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ  31 มีนาคม 2551 2550 2549 
(ปรับปรุงใหม) 2548 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (PROFIT ABILITY RATIO)      
 อัตรากําไรขั้นตน % 32.29 18.39 1.46 20.78 
  อัตรากําไรสุทธิ % (205.96) (83.58) (31.43) 6.16 

  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % (63.59) (215.13) (64.09) 7.57 
  อัตราดอกเบี้ยรับ % 1.80 8.27 6.60 4.60 
  อัตราดอกเบี้ยจาย % 0.71 3.86 3.59 2.14 
  สวนตางอัตราดอกเบี้ย % 1.09 4.41 3.02 2.46 
  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน % (1.62) (1.84) 6.45 4.78 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)           
  อัตรารายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพย % 0.31 0.62 0.16 0.60 
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % (1.04) (3.50) (1.83) 0.24 
  อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 0.01 0.04 0.06 0.04 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL RATIO)            
  อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทา 38.30 143.34 39.05 30.72 
  อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม % 55.24 54.61 54.43 69.24 
  อัตราสวนเงินใหกูตอเงินฝาก % 58.72 57.36 56.62 70.64 
 อัตราสวนเงินฝากตอหนี้สินรวม % 76.96 81.99 84.56 74.64 
  อัตราการจายเงินปนผล  %                         -                    -                          -                     -   
อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย (ASSET QUALITY RATIO)             
  อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม % 8.33 7.66 3.57 15.81 

  อัตราสวนหน้ีสูญตอสินเชื่อรวม % 0.00 0.02 0.26 1.15 
  อัตราสวนเงินใหสินเชื่อท่ีหยุดรับรูรายไดตอสินเชื่อรวม % 11.38 9.99 3.80 4.94 
  อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินเชื่อรวม % 0.43 0.46 0.42 3.09 
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (CAPITAL ADEQUACY RATIO)           
  เงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยถวงน้ําหนักตามความเสี่ยง % 10.13 1.48 5.95 8.56 
  เงินกองทุนขั้นท่ี 1 ตอสินทรัพยถวงน้ําหนักตามความเสี่ยง % 6.47 0.81 4.12 8.45 
       
หมายเหตุ เงินใหสินเชื่อไมรวมสถาบันการเงิน       :
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ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงิน 
  และ บริษัทยอย ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)

 
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

  31 มีนาคม 2551 2550 
2549  

(ปรับปรุงใหม) 2548 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (PROFIT ABILITY RATIO)         
  อัตรากําไรขั้นตน % 34.05 14.71 6.55 24.18 
  อัตรากําไรสุทธิ % (146.68) (66.92) (28.11) 5.83 
  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % (74.68) (277.38) (69.17) 7.49 
  อัตราดอกเบี้ยรับ % 1.84 8.43 6.76 4.58 
  อัตราดอกเบี้ยจาย % 0.71 3.86 3.59 2.14 
  สวนตางอัตราดอกเบี้ย % 1.14 4.57 3.18 2.44 
  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน % (1.33) (0.05) 7.47 4.89 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)         
  อัตรารายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพย % 0.35 0.76 0.29 0.64 
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % (0.99) (3.26) (1.82) 0.24 
  อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 0.01 0.05 0.06 0.04 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL RATIO)           
  อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทา 43.38 288.30 50.24 30.50 
  อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม % 56.65 55.94 54.55 70.66 
  อัตราสวนเงินใหกูตอเงินฝาก % 60.84 59.31 56.83 72.08 
  อัตราสวนเงินฝากตอหนี้สินรวม % 76.07 81.00 84.22 74.42 
  อัตราการจายเงินปนผล %                             -   -   -     -   
อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย (ASSET QUALITY RATIO)           
  อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม % 11.80 11.15 7.29 17.14 
  อัตราสวนหน้ีสูญตอสินเชื่อรวม % 0.00 0.09 0.62 1.18 
  อัตราสวนเงินใหสินเชื่อท่ีหยุดรับรูรายไดตอสินเชื่อรวม % 14.98 13.96 7.88 4.97 
  อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินเชื่อรวม % 0.73 0.74 0.76 3.09 
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (CAPITAL ADEQUACY RATIO)           
  เงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยถวงน้ําหนักตามความเสี่ยง % 10.13 1.48 5.95 8.56 
  เงินกองทุนขั้นท่ี 1 ตอสินทรัพยถวงน้ําหนักตามความเสี่ยง % 6.47 0.81 4.12 8.45 
       
หมายเหตุ : เงินใหสินเชื่อไมรวมสถาบันการเงิน      
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 
 

1. ผลการดําเนินงานโดยรวม 
 ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา 

 สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551  ธนาคารและบริษัทยอยมีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 
2,088ลานบาท หรือขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.36 บาทตอหุน  เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในงวดเดียวกันของ
ป 2550 ซึ่งมผีลกําไรสุทธิจํานวน 559 ลานบาท  หรือกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.41 บาทตอหุน  มีผลขาดทุนจากการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 473.52  สาเหตุหลักจากการขาดทุนจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ 
ประเภท CDO  
 
(ก) รายไดของธนาคารและบริษัทยอย 

รายไดรวมตามงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551  มีจาํนวนทั้งสิ้น 1,422 
ลานบาท  ลดลงจากงวดเดียวกนัของป 2550  จํานวน 3,196 ลานบาท  หรือรอยละ 69.21   โดยมีรายละเอยีดดังนี้
 โครงสรางรายไดมาจากรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล  และรายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย  โดยธนาคารและบริษัท
ยอยมรีายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลเปนรายไดหลัก  ตามงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2551  มีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคิดเปนสัดสวนรอยละ  221.86  ของยอดรายไดรวม    สําหรับงวดสามเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551  และ 2550  มีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจํานวน 3,154 ลานบาท และ 3,727 ลานบาท 
ตามลําดับ  นั่นคือ รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลในงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551  ลดลงจากงวด
เดียวกันของป 2550 จํานวน 573 ลานบาท หรือรอยละ 15.37
 รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย ของธนาคารและบริษัทยอยตามงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2551  คิดเปนสัดสวนรอยละ (121.86) ของยอดรายไดรวม  ในงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551  
และ 2550     มีรายไดท่ีมิใชดอกเบี้ยจํานวน (1,733) ลานบาท และ 890 ลานบาท ตามลําดับ  นั่นคือ รายไดท่ีมิใช
ดอกเบี้ยในงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม 2551  ลดลงจากงวดเดยีวกันของป 2550  จํานวน 2,623 ลานบาท 
หรือรอยละ 294.72  เนื่องจากขาดทุนจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ ประเภท CDO 
 
(ข) ตนทุนและคาใชจายดําเนินงาน 
 ตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน (รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  และภาษีเงินไดนิติบุคคล) ของ
ธนาคารและบริษัทยอย   ตามงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551  มีจาํนวนทั้งสิ้น 
3,507 ลานบาท  ลดลงจากงวดเดียวกันของป 2550 จํานวน 553 ลานบาท หรือรอยละ 13.62 
 โครงสรางตนทนุและคาใชจายในการดําเนินงาน ประกอบดวยตนทุนคาใชจายดอกเบี้ยและตนทุนคาใชจาย
ท่ีมิใชดอกเบี้ย  โดยมีคาใชจายดอกเบี้ยเปนตนทุนหลัก  ตามงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือน สิน้สุดวันที่ 31 
มีนาคม 2551  มีคาใชจายดอกเบี้ยคิดเปนสัดสวนรอยละ 37.23 ของยอดคาใชจายรวม ในงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 
31 มีนาคม 2551  และ 2550  มีคาใชจายดอกเบี้ยจํานวน 1,306 ลานบาท และ 2,400 ลานบาท ตามลําดับ  นั่นคือ
คาใชจายดอกเบี้ยในงวดสามเดือน สิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2551  ลดลงจากงวดเดียวกนัของป 2550 จํานวน 1,094 
ลานบาท  หรือลดลงรอยละ 45.58 
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 คาใชจายท่ีมิใชดอกเบี้ย (รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ   และภาษีเงินไดนิติบุคคล)  ตามงบการเงินรวม 
สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551  คิดเปนสัดสวนรอยละ 62.77 ของยอดคาใชจายรวม  ในงวดสาม
เดือน สิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2551  และ 2550 มีคาใชจายท่ีมิใชดอกเบี้ยจํานวน 2,201 ลานบาท และ 1,660 ลานบาท 
ตามลําดับ  นั่นคือมีคาใชจายท่ีมิใชดอกเบี้ยในงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551  เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของป 2550 จํานวน 541 ลานบาท หรือรอยละ 32.59 
  
(ค) กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 
 ผลประกอบการที่ผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2551  และ 2550 ธนาคารและบริษัทยอยมีผลกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดําเนินงาน จํานวน (2,088) ลาน
บาท และ จํานวน 559 ลานบาท ตามลําดับ   
 
2. ฐานะการเงิน 
สินทรัพย
 สินทรัพยท่ีเปนองคประกอบหลักในการดําเนินธุรกิจ  คือ เงนิใหสินเชื่อ รายการระหวางธนาคารและตลาด
เงิน  และเงินลงทุน  ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 เปรียบเทียบกับป 2550   มีเงินใหสินเชื่อ 97,859 
ลานบาท  ลดลง 614 ลานบาท หรือรอยละ 0.62   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 25,091 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 
16,350 ลานบาท หรือรอยละ 187.05 และเงินลงทุน 62,791 ลานบาท ลดลง 14,166 ลานบาท หรือรอยละ 18.41  โดย
มีสินทรัพยรวม 216,333 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 10,636  ลานบาท หรือรอยละ 5.17
 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
 หนี้สินรวมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551  มจีาํนวน 211,459 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากป 2550  
จํานวน 6,473 ลานบาท หรือรอยละ 3.16  และ  สวนของผูถือหุนตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551  มี
จํานวน 4,874 ลานบาท  เพิ่มข้ึนจากป 2550 จํานวน 4,163 ลานบาท หรือรอยละ 585.55   
 
ขอมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 

- ไมมี – 
 
การประเมินราคาสินทรัพยโดยผูประเมินราคาอิสระ ในกรณีเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่มี 
ความสําคัญขั้นพื้นฐานในรูปของมูลคาของตวัสินทรัพย 

- ไมมี – 
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่  3 - 5 
 
 
 

ลําดับท่ี 3 รายชื่อและจํานวนหุนของผูถอืหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสยีง 
 ในวาระที่ 2 เน่ืองจากเปนผูมีสวนไดเสีย 
 

ลําดับท่ี 4 ขอมูลสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
 (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2) 

 
ลําดับท่ี 5 รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
 เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2) 

 
 
 
 



 
 

รายชื่อและจาํนวนหุนของผูถือหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 
เนื่องจากเปนผูที่มีสวนไดเสีย 

 
 

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2551  ซ่ึงเปนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวม
ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2551  ปรากฏรายชื่อผูถือหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2  
เนื่องจากเปนผูมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระดังกลาว 

 
  

รายชื่อผูถือหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวนหุนท่ีถอื รอยละ(%) 

กองทุนเพื่อการฟนฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงิน 2,811,862,559 42.13 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ธนาคาร  ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 

สารสนเทศรายการที่เก่ียวโยงกัน 
 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 มีมติให
นําเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2551 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขาย
สินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัท บริหารสินทรัพย สาทร จํากัด จํานวนรวม 1,489 ราย ในราคารวมกันไม
นอยกวา 3,877 ลานบาท โดยภาระหนี้ตามสิทธิประกอบดวย เงินตน 10,815 ลานบาท ดอกเบี้ย 18,898 
ลานบาท รวมภาระหนี้ตามสิทธิ 29,713 ลานบาท โดยมีมูลคาตามบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ 2551 จํานวน 
3,306 ลานบาท  

ในการกําหนดหลักเกณฑการเสนอขายสินทรัพยดอยคุณภาพของบบส. สาทรนั้น ที่ประชุม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2551 ไดมีมติใหนําเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อเสนอขายตอ บริษัท บริหาร
สินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด และ บริษัท บริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด  ซึ่งมีกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟนฟูฯ”) เปนผูถือหุนรายใหญ โดยถือหุนรอยละ 100 และ 99.99 
ตามลําดับ ดังนั้นการทํารายการดังกลาวจึงเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และขอบังคับของธนาคาร ขอ 35 (2) ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบไดตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารขอรายงานสารสนเทศการทํารายการที่เกี่ยว
โยงกัน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
 

1.  
   

วัน  เดือน ป ที่ทํารายการ 

ภายหลังจากที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 12 มิถุนายน 
2551 ใหขายสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัท บริหารสินทรัพยสาทร จํากัด คาดวาจะเสร็จสิ้นภายในเดือน
มิถุนายน 2551 
 
 
2. 

 
คูสัญญาที่เกี่ยวของ และความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน

ผูขายสินทรัพย : บริษัทบริหารสินทรัพย สาทร จํากัด (“บบส. สาทร”) 
 

ผูซื้อสินทรัพย : 1. บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (“บบส. กรุงเทพ
พาณิชย”)  

2. บริษัทบริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด (“บบส. สุขุมวิท”)  
ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน 

บบส. สาทร เปนบริษัทยอยที่ธนาคารถือหุนอยูรอยละ 100 โดยที่ธนาคารมีกองทุนฟนฟูฯ เปนผูถือ
หุนรายใหญ ถือหุนรอยละ 42.13 (ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด วันที่ 31 มีนาคม 2551) 

บบส. กรุงเทพพาณิชย และ บบส. สุขุมวิท เปนนิติบุคคลที่มีกองทุนฟนฟูฯ เปนผูถือหุนรายใหญ ถือ
หุนรอยละ 100 และ 99.99 ตามลําดับ บบส. กรุงเทพพาณิชย และ บบส. สุขุมวิท จึงเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง
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กับธนาคารตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 

 
ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 3. 

  
บบส. สาทร ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ธนาคารถือหุนอยูรอยละ 100 จะเขาทํารายการขาย

สินทรัพยดอยคุณภาพ ใหแก บบส. กรุงเทพพาณิชย จํานวน 1,448 ราย ในราคา 3,741 ลานบาท และขาย
ใหแกบบส. สุขุมวิท จํานวน 41 ราย ในราคา 136 ลานบาท ทั้งนี้การขายสินทรัพยดอยคุณภาพทั้ง 2 
รายการดังกลาวรวม 1,489 ราย จะมีมูลคารวมกันไมนอยกวา 3,877 ลานบาท ซึ่งในขณะนี้อยูระหวางการ
เจรจาราคาซื้อขายเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูถือหุนสูงสุด โดยธนาคารจะแจงราคาซื้อขายใหผูถือหุนทราบ
ภายในเดือนมิถุนายน 2551 

ภาระหนี้ตามสิทธิประกอบดวย เงินตน 10,815 ลานบาท ดอกเบี้ย 18,898 ลานบาท รวม
ภาระหนี้ตามสิทธิ 29,713 ลานบาท โดยมีมูลคาตามบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ 2551 จํานวน 3,306 ลานบาท 
ทั้งนี้มีกําหนดระยะเวลาชําระเงินใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2551 ภายหลังจากที่ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 แลว 

การทํารายการดังกลาวเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งการเสนอขายใหแกบุคคล
ดังกลาว จะกระทําไดตอเมื่อธนาคารไดดําเนินการใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 
 
4. 

 
มูลคาของรายการ และหลักเกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน

ขนาดของรายการมีมูลคารวมกันไมนอยกวา 3,877 ลานบาท ซึ่งเมื่อพิจารณานับรวมรายการที่
เกิดขึ้นกับกองทุนฟนฟูฯ ในระหวาง 6 เดือนที่ผานมา มีขนาดรายการเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพย
ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของธนาคารและบริษัทยอย ตามงบการเงินกอนสอบทาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 
ซึ่งจัดทําโดยผูบริหาร แตยังมิไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชี (สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร จาก
งบการเงินกอนสอบทาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 เทากับ 4,624,042,012 บาท) ทั้งนี้ธนาคารคาดวา NTA 
ที่คํานวณดังกลาวจะไมมีความแตกตางจากงบการเงิน ฉบับสอบทานจากผูสอบบัญชี ณ 31 มีนาคม 2551 
(สามารถดูไดที่เว็บไซตของธนาคาร) 

โดยขนาดของรายการดังกลาว ธนาคารมีหนาที่ตองรายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย และตองดําเนินการ
จัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมดวยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแกผูถือหุนกอนวันประชุมผูถือ
หุนลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน โดยธนาคารจะตองจัดสงหนังสือนัดประชุมแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย กอนนําสงผูถือหุนอยางนอย 5 วันทําการ 
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5.  
   

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

กองทุนฟนฟูฯ ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของธนาคาร ถือหุนจํานวน 2,811,862,559 หุน หรือคิดเปน
รอยละ 42.13 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวของธนาคาร (ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด วันที่ 31 
มีนาคม 2551) กองทุนฟนฟูฯ จึงไมมีสิทธิออกเสียงและลงคะแนนในการเขาทํารายการครั้งนี้ 
 
6.  
   

การเขารวมประชุมและออกเสียงของกรรมการที่มีสวนไดเสีย และ/หรือ กรรมการที่เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

กรรมการที่มีสวนไดเสียที่ไมไดเขารวมในการตกลงทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว ไดแก 
1. นายพงษภาณุ เศวตรุนทร 
2. นางเสาวณี สุวรรณชีพ 
3. นายเตชะพิทย แสงสิงแกว 

 
7.  ความเห็นของคณะกรรมการ 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวนั้น
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอธนาคาร เนื่องจากมูลคาของสินทรัพยดอยคุณภาพที่ บบส. สาทร 
ไดรับจากการขายใหแก บบส. กรุงเทพพาณิชย และ บบส. สุขุมวิท เปนมูลคาที่สมเหตุสมผล ทําให บบส. 
สาทร มีความสามารถในการชําระหนี้คืนใหแกธนาคาร ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธของธนาคารในการที่จะชวย
ลดภาระดานการกันสํารองหนี้ และเปนการเพิ่มเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารใหมีความแข็งแกรง
ยิ่งขึ้น อีกทั้งธนาคารสามารถเพิ่มสัดสวนในการใหสินเชื่อเพื่อเพิ่มผลตอบแทนใหแกธนาคารและสราง
มูลคาเพิ่มแกผูถือหุน 
 

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 จึงมีมติ
เห็นชอบใหนําเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติขายสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัท บริหาร
สินทรัพย สาทร จํากัด จํานวน ใหแก บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํานวน 1,448 ราย ในราคา 
3,741 ลานบาท และขายใหแก บริษัท บริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํานวน 41 ราย ในราคา 136 ลานบาท 
ทั้งนี้การขายสินทรัพยดอยคุณภาพรวม 1,489 รายดังกลาว จะมีมูลคารวมกันไมนอยกวา 3,877 ลานบาท 
 

 
8.  
   

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของธนาคารที่มีความเห็นแตกตาง
จากคณะกรรมการ 

- ไมมี - 
 
ธนาคารขอรับรองวาสารสนเทศในรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 
 
 

(นายฐาภพ  คลี่สุวรรณ) 
ผูอํานวยการอาวุโส สํานักกรรมการผูจัดการใหญ 
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ที่ 35/2551      วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 
 
เรื่อง  ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ของธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)  
 
เรียน  คณะกรรมการและผูถือหุน  
 ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)  
  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ครั้งที่ 9/2551 ซึ่ง
จัดขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 ไดมีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของธนาคาร เพื่อขออนุมัติการขาย
ลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดบางสวน (“NPL Portfolio”) ของบริษัทบริหารสินทรัพยสาทร จํากัด (“STAMC”) อัน
เปนบริษัทยอยที่ธนาคารถือหุนเต็มจํานวน ใหแก บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (“BAM”) และ
บริษัท บริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด (“SAM”) ในราคาไมนอยกวา 3,877 ลานบาท ซึ่งในขณะนี้อยูระหวางการ
เจรจาราคาซื้อขายเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูถือหุนสูงสุด โดยธนาคารจะแจงราคาซื้อขายใหผูถือหุนทราบภายใน
เดือนมิถุนายน 2551 อยางไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“FIDF”) ซึ่ง
เปนผูถือหุนรายใหญของธนาคารในสัดสวนรอยละ 42.13 และเปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 และ 99.99 ใน 
BAM และ SAM ตามลําดับ จึงทําใหการทํารายการดังกลาวกับ BAM และ SAM ถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546  

 
ทั้งนี้ เมื่อคํานวณขนาดของรายการขางตนแลว พบวาขนาดของรายการจะมีมูลคาไมนอยกวา 3,877 

ลานบาท หรือคิดเปนไมต่ํากวารอยละ 90.03 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของธนาคาร ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2551 ซึ่งเกินกวารอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ จึงทําใหการทํารายการดังกลาวกับ BAM และ 
SAM ถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ซึ่งทําใหธนาคาร
จําเปนจะตองเปดเผยขอมูลการทํารายการของ STAMC ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพยฯ”) และขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยจะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมหรือผูรับมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียง โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่มี
สวนไดเสีย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 ใน
วันที่ 12 มิถุนายน 2551 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทยอยของธนาคารดังกลาว
ขางตน 
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 นอกจากนี้ การทํารายการดังกลาวของ STAMC ยังเขาขายเปนการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท
ยอยของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 แตเมื่อคํานวณขนาดของ
รายการที่ราคา 3,877 ลานบาท ตามประกาศดังกลาว ขนาดของรายการตามมูลคาทางบัญชีเทากับรอยละ 1.26 
และตามมูลคารวมของสิ่งตอบแทนเทากับรอยละ 1.79 ดังนั้นขนาดของรายการสูงสุดเปนไปตามเกณฑมูลคา
รวมของสิ่งตอบแทน โดยมีขนาดรายการรอยละ 1.79 ซึ่งมีขนาดของรายการนอยกวารอยละ 15 จึงไมเขาขาย
เปนรายการที่ตองมีการเปดเผยขอมูลหรือสารสนเทศหรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนตามประกาศ
ดังกลาวแตอยางใด อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ราคาขายมีมูลคาสูงขึ้นจนทําใหมีขนาดของรายการเทากับหรือสูง
กวารอยละ 15 ธนาคารอาจเขาขายที่จะตองเปดเผยขอมูลหรือสารสนเทศหรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู
ถอืหุนตอไป 

 
 ธนาคารจึงไดแตงตั้งใหบริษัท เซจแคปปตอล จํากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) เปนที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ เพื่อแสดงความเห็นตอผูถือหุน เกี่ยวกับความสมเหตุสมผล ความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของการ
ทํารายการ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาการเขาทํารายการดังกลาวจากขอมูลเอกสารที่ไดรับจาก
ธนาคารและ STAMC และขอมูลที่ปรากฏอยูในสาธารณะ ซึ่งรวมถึงมติคณะกรรมการธนาคารที่อนุมัติใหทํา
รายการดังกลาว งบการเงินของธนาคาร รายชื่อผูถือหุนของธนาคาร รายชื่อคณะกรรมการของธนาคาร แบบ
แสดงรายการขอมูลประจําปของธนาคาร (“แบบ 56-1”) การสัมภาษณเจาหนาที่และผูบริหารที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

 
อยางไรก็ตาม การใหความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินตั้งอยูบนสมมติฐานที่วา ขอมูลและสมมติฐาน

ที่ไดรับเปนขอมูลที่มีความเชื่อถือได ครบถวนและถูกตองตามความเปนจริง และไมไดมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
แกไขจากที่ที่ปรึกษาทางการเงินไดรับ โดยที่ปรึกษาทางการเงินมิไดดําเนินการตรวจสอบตางหาก ดังนั้นที่
ปรึกษาทางการเงินจึงไมสามารถรับรองหรือรับประกันความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลที่ไดรับจาก
ธนาคาร STAMC และเจาหนาที่และผูบริหารที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาสภาวะ
เศรษฐกิจและขอมูลที่สามารถรับรูไดในขณะทําการศึกษาและขอมูล NPL Portfolio ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 
9/2551 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 ที่อนุมัติใหเสนอขาย NPL Portfolio ที่ราคาไมนอยกวา 3,877 
ลานบาทเทานั้น ดังนั้น หากปจจัยดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ธนาคารและ STAMC อาจไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และอาจสงผลตอการใหความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินในครั้งนี้ อัน
รวมถึงอาจทําใหมูลคาที่เหมาะสมของ NPL Portfolio ที่ STAMC จะขายใหกับ BAM และ SAM เปล่ียนแปลงไป
ดวย  

 
ในการประเมินมูลคา NPL Portfolio ของ STAMC ที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาราคาขายของ NPL 

Portfolio ตามวิธีการประเมิน 3 วิธี ไดแกวิธีตนทุนการไดมา วิธีมูลคาตามบัญชี และวิธีกระแสเงินสวนลดที่คาด
วาจะไดรับ ซึ่งวิธีที่เหมาะสมที่นํามาใชประเมินมูลคา NPL Portfolio ของ STAMC ไดแกวิธีกระแสเงินสวนลดที่
คาดวาจะไดรับ โดยมีมูลคา NPL Portfolio ที่เหมาะสมอยูระหวาง 2,885.19 – 3,525.10 ลานบาท   
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 ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา ผูถือหุนควรลงมติอนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ 

โดยราคาขายที่ไมนอยกวา 3,877 ลานบาทนั้น สูงกวาชวงมูลคา NPL Portfolio ที่คํานวณไดจากการประเมิน
ของที่ปรึกษาทางการเงินที่ 2,885.19 – 3,525.10 ลานบาท ในขณะที่เงื่อนไขของรายการเปนเงื่อนไขที่เหมาะสม
เนื่องจากทําใหธนาคารไดรับเงินจากการขาย NPL Portfolio ภายในกําหนดเวลาที่วางไว และมีการดําเนินการ
ตามขั้นตอนการประเมินมูลคา NPL Portfolio ที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป นอกจากนี้ เงินที่ไดจากการขาย NPL 
Portfolio ในครั้งนี้ จะชวยใหธนาคารมีเงินทุนเพิ่มเติมสําหรับการขยายธุรกิจและการดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงานของธนาคารที่ไดกําหนดไว  

 
ประเด็นตางๆ ในการใหความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินสามารถสรุปไดดังนี้   
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1. ความเปนมา 
 

ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เกิดจากการควบรวมกิจการของธนาคาร สหธนาคาร 
จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน 12 บริษัทที่ถูกทางการเขาแทรกแซง1 และบริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด 
(มหาชน)2 ตามคําส่ังของทางการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2541 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2541 และ
ประกาศของกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2541 เกิดเปนธนาคารพาณิชยแหงใหมและไดจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงชื่อเปน “ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2541 โดยมี FIDF เขามา
เปนผูถือหุนรายใหญ ตอมาตลาดหลักทรัพยฯ ไดพิจารณาอนุญาตใหนําหุนสามัญของธนาคารเขาซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ไดตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2544 เปนตนมา โดยใชชื่อยอในการซื้อขายวา “BT” รายละเอียด
ของพัฒนาการที่สําคัญของธนาคาร สรุปไดดังนี้ 

 
ธนาคารแหงประเทศไทย (“BOT”) ไดมีคําส่ังใหธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) ลดทุนจดทะเบียน

ดวยการลดมูลคาหุนจากหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 สตางค มีผลทําใหทุนจดทะเบียนของธนาคาร สห
ธนาคาร จํากัด (มหาชน) ลดลงจาก 1,800 ลานบาท เหลือ 1.8 ลานบาท หลังจากนั้น ใหธนาคาร สหธนาคาร 
จํากัด (มหาชน) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.8 ลานบาท เปน 12,334 ลานบาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
1,233,220 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 สตางค จําหนายใหแก FIDF ทั้งจํานวน สงผลใหธนาคารมีทุนจดทะเบียน
และชําระแลวทั้งส้ิน 12,334 ลานบาท โดยมี FIDF ถือหุนรอยละ 100 และมีเงินกองทุนเพียงพอสําหรับมาตรการ
ควบรวมกิจการระหวางธนาคาร สหธนาคาร  จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน 12 บริษัทที่ทางการเขาแทรกแซง 
และ บงล. กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนแกนในการควบรวมกิจการเพื่อที่จะแปลงสถานะเปนธนาคาร
พาณิชยใหม โดยมี FIDF เปนผูถือหุนรายใหญนับตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 

 
แนวทางปฏิบัติในการควบรวมกิจการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2541 และประกาศ

กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 คือ 
 

 ใหโอนสินทรัพย และหนี้สินทั้งหมดของบริษัทเงินทุน 12 บริษัท ใหแก บงล. กรุงไทยธนกิจ 
จํากัด (มหาชน) 

 ใหโอนสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดของ บงล. กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ใหแกธนาคาร
สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) 

 

                                                 
1 ไดแก  
บริษัทเงินทุน นวธนกิจ จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน วชิระธนทุน จํากัด บริษัทเงินทุน เฟสท ซิต้ี อินเวสเมนท จํากัด (มหาชน) 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ไทยซัมมิท จํากัด บริษัทเงินทุน เอราวัณทรัสต จํากัด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย เคสิท จํากัด (มหาชน) 
บริษัทเงินทุน มหาทุน จํากัด บริษัทเงินทุน เศรษฐการ จํากัด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย รวมเสริมกิจ จํากัด (มหาชน) 
บริษัทเงินทุน บางกอกเอเชียน จํากัด บริษัทเงินทุน ธนสยาม จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ไอเอฟซีที ไฟแนนซ จํากัด (มหาชน) 
 
2 เดิมชื่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) 
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เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนทั้ง 2 ขอขางตนเสร็จส้ิน ให บงล. กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) และบริษัท
เงินทุน 12 บริษัท คืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนใหแกกระทรวงการคลังตอไป และธนาคาร สหธนาคาร 
จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเปน ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
2541 

 
ในป 2542 ธนาคารไดเปล่ียนมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญจากหุนละ 0.01 บาท เปนหุนละ 10 บาท และ

เพิ่มทุนอีก 40,000 ลานบาท โดยการออกหุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมเงินปนผล มีสิทธิในการแปลงสภาพเปนหุน
สามัญ และมีสิทธิไดรับการลดทุนภายหลังจากหุนสามัญ จํานวน 4,000 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท จัดสรร
โดยจําหนายแบบเฉพาะเจาะจงใหแก FIDF ทั้งจํานวนในราคาเทากับมูลคาที่ตราไวคือหุนละ 10 บาท แตได
จําหนายใหแก FIDF จํานวน 3,706.80 ลานหุน ในราคาหุนละ 10 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 37,068 ลานบาท ทํา
ใหธนาคารมีทุนจดทะเบียน 52,334 ลานบาทและทุนชําระแลว 49,402 ลานบาท โดยมี FIDF ถือหุนรอยละ 100 

 
ตอมาในป 2543 ธนาคารไดลดทุนจดทะเบียนลงจํานวน 2,932 ลานบาท โดยยกเลิกหุนบุริมสิทธิที่ยัง

มิไดจําหนาย และเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุนสามัญจํานวน 260.05 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท 
จัดสรรโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแกผูถือหุนของบริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ในราคา
หุนละ 5.6184 บาท การชําระราคาใหชําระดวยหุนสามัญของบริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
ธนาคารตีราคาหุนสามัญของบริษัทในราคาหุนละ 1.3566 บาท คิดเปนอัตราสวนแลกหุนเทากับ 0.2414478 หุน
ธนาคาร ตอ 1 หุนบริษัท ภายหลังจากการแลกหุนดังกลาว ทําใหธนาคารมีทุนจดทะเบียนและชําระแลวจํานวน 
52,002.5 ลานบาท โดยมี FIDF เปนผูถือหุนรายใหญจํานวน 5,145.3 ลานหุน (หุนสามัญจํานวน 1,438.5 ลาน
หุน หุนบุริมสิทธิจํานวน 3,706.8 ลานหุน) คิดเปนรอยละ 98.94 ของทุนชําระแลว 

 
ในชวงปลายป 2543 ธนาคารปฏิบัติตามแนวทางการชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคารที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2543 โดยการลดทุน โดยยกเลิกหุนบุริมสิทธิทั้งหมดและ
คืนทุนหุนบุริมสิทธิจํานวน 37,068 ลานบาทใหแก FIDF เพื่อเปนการลดภาระของ FIDF และปรับใหธนาคารมี
จํานวนเงินทุนที่พอเหมาะ โดยธนาคารตั้ง FIDF ไวเปนเจาหนี้ และไดออกตั๋วสัญญาใชเงินใหแก FIDF มีกําหนด
ชําระคืนภายในวันที่ 1 มกราคม 2549 ซึ่งธนาคารไดทยอยชําระคืนตั๋วเงินบางสวนเปนเงินสด จํานวน 15,068 
ลานบาท  สําหรับสวนที่เหลืออีกประมาณ 22,000 ลานบาทนั้น FIDF และธนาคารไดตกลงกันที่จะนํามาหักกลบ
กับรายการคาชดเชยความเสียหายของสินทรัพยดอยคุณภาพ ซึ่งธนาคารไดบันทึก FIDF เปนลูกหนี้ภายใต
สัญญาบริหารและชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพ โดยธนาคารไดดําเนินการหักกลบลบหนี้ทั้งหมดเรียบรอยแลว
เมื่อส้ินป 2548  

 
นอกจากนี้ เนื่องจากในชวงระยะที่ผานมา FIDF เปนผูรับภาระในการแกไขปญหาทางการเงินและการ

เพิ่มทุนของธนาคารเพียงผูเดียวตลอดมา เพื่อให FIDF มีโอกาสไดรับประโยชนชดเชยจากภาระการแกไข
ปรับปรุงฐานะและการบริหารกิจการที่ดีขึ้นของธนาคาร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ธนาคารจึงไดออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนบุริมสิทธิของธนาคาร (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ใหแก FIDF จํานวน 3,706.80 
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ลานหนวยโดยไมคิดมูลคา มีอายุการใชสิทธิ 10 ป ครบกําหนดวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 มีขอจํากัดการโอน คือ 
ไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิของธนาคารได 1 หุน 
ในราคาหุนละ 10 บาท ซึ่งธนาคารไดเพิ่มทุนจดทะเบียนในสวนของหุนบุริมสิทธิจํานวน 3,706.80 ลานหุน 
มูลคาหุนละ 10 บาท เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไวเต็มจํานวน และจดทะเบียนตอนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจํากัดเรียบรอยแลว ทําใหธนาคารมีทุนจดทะเบียนจํานวน 52,002.50 ลานบาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 1,493.45 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และหุนบุริมสิทธิจํานวน 3,706.80 ลานหุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และมีทุนชําระแลวจํานวน 14,934.50 ลานบาท โดยมี FIDF เปนผูถือหุนรายใหญ ซึ่ง
ถือหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจํานวน 1,438.45 ลานหุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 96.32 ของจํานวนหุน
สามัญทั้งหมดของธนาคาร 

 
ในป 2545 FIDF ไดปรับลดสัดสวนการถือหุนในธนาคารลงตามนโยบายของรัฐบาลในการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจ โดยการจําหนายหุนสามัญของธนาคารที่ FIDF ถืออยูจํานวน 707 ลานหุน แกประชาชนทั่วไป ทําให
สัดสวนการถือหุนธนาคารของ FIDF ลดลงจากรอยละ 96.32 เปนรอยละ 48.98 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ธนาคาร สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิของธนาคารที่ไดออกใหไวแก FIDF นั้น เพื่อมิใหมีผลกระทบตอราคาหุนของ
ธนาคาร และเพื่อให FIDF มีสัดสวนการถือหุนของธนาคารในสัดสวนไมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่
จําหนายแลวทั้งหมด ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2545 จึงมีมติ
เห็นชอบกับการดําเนินการซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว โดยธนาคาร
และ FIDF ไดลงนามในสัญญาใหสิทธิในการซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนบุริมสิทธิ (“สัญญาฯ”) เมื่อ
วันที่ 23 กันยายน 2545 พรอมกับไดชําระคาตอบแทนการไดรับสิทธิซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก FIDF 
จํานวน 300 ลานบาท3 เงื่อนไขที่สําคัญในสัญญาฯ ดังกลาว สรุปไดดังนี้ 

 FIDF ตกลงใหสิทธิในการซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ ในราคาหนวยละ 0.27907 บาท บวกดอกเบี้ย ซึ่ง
คํานวณจากตนทุนดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทถัวเฉลี่ยของธนาคาร นับตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2545 
จนถึงวันที่มีการใชสิทธิซื้อคืน 

 ระยะเวลาการใชสิทธิ ตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2545 จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2553  

 FIDF ตกลงที่จะไมใชสิทธิแปลงสภาพตลอดระยะเวลาการใชสิทธิของธนาคาร หากเมื่อส้ินสุด
ระยะเวลาการใชสิทธิซื้อคืนแลว ธนาคารไมใชสิทธิซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใชสิทธิไมครบจํานวน 
3,706.80 ลานหนวย FIDF สามารถใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยูตาม
เงื่อนไขการใชสิทธิได 

                                                 
3 ทั้งนี้ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 คณะกรรมการธนาคารไดมีมติใหสัตยาบันอนุมัติต้ังรายการคางจายสําหรับการซ้ือคืนใบสําคัญ
แสดงสิทธิในราคาซื้อคืนจํานวน 1,034.46 ลานบาท บวกดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาฯ โดยดอกเบี้ยที่คํานวณจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวน 111.18 ลานบาท รวมเปนมูลคาทั้งสิ้น 1,145.64 ลานบาท และธนาคารไดบันทึกเงินคาซ้ือคืน
ใบสําคัญแสดงสิทธิโดยตรงไปยังบัญชีขาดทุนสะสมในงบการเงินประจําป 2549 แลว ตอมา ภายหลังจากที่ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ธนาคารจึงไดดําเนินการซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจาก FIDF 
เรียบรอยแลว 
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 การใชสิทธิซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะตองทําเพื่อยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิเทานั้น ธนาคารจะจาย
โอนใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวใหแกผูอื่นมิได 

 
ทั้งนี้ เพื่อสรางความแข็งแกรงทางโครงสรางเงินทุน และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในอนาคต ที่

ประชุมวิสามัญผูถือหุนธนาคารเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2549 และวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 จึงมีมติอนุมัติการขาย
หุนเพิ่มทุนของธนาคาร และเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 5/2550 มีมติอนุมัติ
เรื่องการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน และกําหนดราคาในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกกลุมผูลงทุนรายใหม
ไดแก กลุม TPG Newbridge โดย Newbridge Sukhothai Netherlands B.V. และ/หรือ โดยบริษัทการลงทุนอื่น 
(Investment Vehicle) ของกลุม TPG Newbridge (“Newbridge”), Blum Strategic II BT Hong Kong 
Limited (“Blum”) และ MSOF Hong Kong BT Limited (“MSOF”) (รวมเรียกวา “กลุมผูลงทุนรายใหม”) เปน
จํานวนหุนรวมทั้งส้ิน 731.45 ลานหุน ในราคาหุนละ 4.17 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนใน
วันที่ 24 เมษายน 2550 มีมติอนุมัติใหกลุมผูลงทุนรายใหมดังกลาวไมตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ
กิจการแลว กลุมผูลงทุนรายใหมจึงไดเขาซื้อหุนของธนาคารเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 ทําให
ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจํานวน 61,402.50 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,433.45 ลานหุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 10 บาท และหุนบุริมสิทธิจํานวน 3,706.80 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และทุนชําระแลว
จํานวน 22,249.00 ลานบาท โดยมี Newbridge เปนผูถือหุนรายใหญซึ่งถือหุนสามัญจํานวน 556.22 ลานหุน 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 24.99 ของทุนชําระแลว สวน Blum และ MSOF ถือหุนสามัญรายละ 87.61 ลานหุน คิด
เปนสัดสวนรอยละ 3.94 ของทุนชําระแลวของธนาคารตอราย ผลจากการออกหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ทําใหสัดสวน
การถือหุนของ FIDF ลดลงเหลือรอยละ 32.88 ของทุนชําระแลว 

 
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2550 รับทราบการเพิ่มทุนของธนาคาร

เพิ่มเติมอีกจํานวน 2,224.90 ลานหุน โดยเปนหุนสามัญเสนอขายตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวน 1:1 รวมทั้งให
ธนาคารดําเนินการลดทุนโดยการลดมูลคาที่ตราไว เพื่อลางขาดทุนสะสมและสวนต่ํามูลคาหุน เพื่อที่จะสามารถ
จายเงินปนผลได ภายหลังจากที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนและจากกระทรวงการคลังแลว ธนาคารจึง
ดําเนินการลดมูลคาที่ตราไวจาก 10 บาทเปน 3.75 บาทตอหุนเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ผลจากการลดทุน
ทําใหธนาคารมีทุนจดทะเบียนลดลงเหลือ 23,025.94 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,433.45 ลาน
หุน และหุนบุริมสิทธิจํานวน 3,706.80 ลานหุน และทุนชําระแลวลดลงเหลือ 8,343.38 ลานบาท 

 
ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 

2550 ธนาคารจึงไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุนบุริมสิทธิที่ออกเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ซื้อคืนจาก FIDF ไปแลวจํานวน 3,706.80 ลานหุน และตัดหุนสามัญที่ยังไมเรียกชําระจํานวน 208.55 ลานหุน 
พรอมกับดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจํานวน 2,224.90 ลานหุนในวันถัดมา ผลจากการเปลี่ยนแปลงทุนจด
ทะเบียนขางตน ทําใหธนาคารมีทุนจดทะเบียนเทากับ 16,686.75 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 
4,449.80 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 3.75 บาท และทุนชําระแลวเปนจํานวน 8,343.38 ลานบาท แบง
ออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,224.90 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 3.75 บาท 
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อยางไรก็ตาม ตอมา ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ธนาคารได

ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนในสวนที่ยังมิไดเสนอขายขางตนจํานวน 2,224.90 ลานหุน และเพิ่มทุนจดทะเบียน
จํานวน 4,449.80 ลานหุน เพื่อเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 1 หุนเดิมตอ 2 หุนใหม ที่ราคาเสนอ
ขาย 1.36 บาทตอหุน ผลจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม ทําใหทุนชําระแลวของธนาคารเพิ่มขึ้น
เปน 19,773.52 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 5,272.94 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 3.75 บาท โดย
หุนเพิ่มทุนสวนที่เหลือจากการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 1,401.76 ลานหุนไดถูกนําไปเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงใหแก FIDF และ Newbridge ที่ราคา 1.38 บาทตอหุน ทําใหปจจุบันธนาคารมีทุนจดทะเบียนและ
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลวเทากับ 25,030.13 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 6,674.70 ลานหุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 3.75 บาท  

 
ผลจากการเพิ่ม/ ลดทุนขางตนของธนาคาร สามารถสรุปไดดังนี้ 

 มูลคาที่ตราไว ทุนจดทะเบียน ทุนชําระแลว 

 (บาท) จํานวนหุน (ลานหุน) มูลคา (ลานบาท) จํานวนหุน (ลานหุน) มูลคา (ลานบาท) 

ป 2541                  0.01                    1,233,400                    12,334                   1,233,400                    12,334  

ป 2542                10.00                           1,233                    12,334                          1,233                    12,334  

                10.00                           5,233                    52,334                          4,940                    49,402  

ป 2543                10.00                           5,200                    52,003                          5,200                    52,003  

                10.00                           1,493                    14,935                          1,493                    14,935  

ป 2544                10.00                           5,200                    52,003                          1,493                    14,935  

ป 2550                10.00                           6,140                    61,403                         2,225                    22,249  

                  3.75                          6,140                    23,026                          2,225                       8,343  

                  3.75                          4,450                    16,687                          2,225                       8,343  

ปจจุบัน                  3.75                          6,675                    25,030                          6,675                    25,030  

 
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 9/2551 มีมติอนุมัติใหเสนอที่ประชุม

ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจําหนาย NPL Portfolio ของ STAMC ซึ่งเปนบริษัทยอยของธนาคาร ใหแก BAM 
และ SAM ในราคาไมนอยกวา 3,877 ลานบาท อยางไรก็ตาม เนื่องจาก FIDF ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของ
ธนาคารเปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 และ 99.99  ใน BAM และ SAM ตามลําดับ  และขนาดของรายการ
ดังกลาวมีมูลคาไมนอยกวา 3,877 ลานบาท หรือคิดเปนไมนอยกวารอยละ 90.03 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตน
สุทธิของธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร 
รายการดังกลาวจึงถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ ดังนั้น ธนาคาร
จะตองขออนุมัติการทํารายการกับคณะกรรมการบริษัท เปดเผยขอมูลการทํารายการดังกลาวตอตลาด
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หลักทรัพยฯ และขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยจะตองไดรับคะแนนเสียงไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 

 
2. ลักษณะและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 

2.1 วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ 
 
ภายหลังจากที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว ธนาคารคาดวา STAMC จะดําเนินการจําหนาย 

NPL Portfolio ใหเสร็จส้ิน โดยคาดวาจะไดรับเงินสดครั้งเดียวเต็มจํานวนภายในไตรมาสที่ 2 ป 2551 
 
2.2 ประเภทและขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 
การจําหนาย NPL Portfolio ของ STAMC ใหกับ BAM และ SAM จัดเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ประเภทสินทรัพยและบริการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546  

 
การเขาทํารายการดังกลาวมีขนาดของรายการตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการเกี่ยวกับสินทรัพย

หรือบริการ โดยเมื่อคํานวณตามมูลคาทางบัญชี ขนาดของรายการมีมูลคารอยละ 63.45 และเมื่อคํานวณจาก
มูลคารวมของสิ่งตอบแทนที่จะไดรับชําระจากการขาย NPL Portfolio คิดเปนมูลคาของรายการไมนอยกวา 
3,877 ลานบาท เปรียบเทียบกับมูลคาของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร ขนาดของรายการมีมูลคารอยละ 
90.03 ดังนั้นขนาดของรายการจึงเปนไปตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทนดังรายละเอียดตอไปนี้  

 
 (หนวย : ลานบาท) 

ขนาดของรายการต่ําสุด = มูลคาของรายการ                              
     มูลคาของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ * 
   =     3,877.00 * 100    
      (4,810.12 – 503.93)  

= 90.03% 
 
* มูลคาของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ คํานวณจากงบการเงินรวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551       

(สอบทานโดยผูสอบบัญชี)  
 
เมื่อคํานวณขนาดของรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การเปดเผยขอมูล 

และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 จะเห็นวารายการเกี่ยวกับสินทรัพย
หรือบริการดังกลาวกับ BAM และ SAM ขางตนมีขนาดของรายการมากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มี
ตัวตนสุทธิ ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ ธนาคารจึงตองขอ
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มติจากที่ประชุมผูถือหุนของธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว และจะตองไดรับคะแนน
เสียงไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
โดยผูถือหุนที่มีสวนไดเสียในการทํารายการจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติการเขาทํารายการ
ดังกลาว 
 

2.3 คูสัญญาที่เกี่ยวของและความสัมพันธกับธนาคาร 
 

ผูจําหนาย NPL Portfolio : บริษัทบริหารสินทรัพยสาทร จํากัด อันเปนบริษัทยอยถือหุนเต็ม
จํานวนโดยธนาคาร 

ผูซื้อ NPL Portfolio  : BAM และ SAM ซึ่งถือหุนรอยละ 100 และ 99.99 ตามลําดับ โดย 
FIDF 

  ลักษณะความสัมพันธ: 

- การถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม โดยผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจกระทําการผูกพันของธนาคาร 

FIDF เปนผูถือหุนใหญในธนาคาร คิดเปนรอยละ 42.13 ของ
จํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการซื้อหุน
เพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม ณ วันที่ 30 
มกราคม 2551 

- ความสัมพันธอื่น 

กระทรวงการคลัง4 ไดมอบหมายใหบุคคลเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของธนาคารในฐานะเปนผูแทนจากกระทรวงการคลัง
จํานวน 1 ทาน คือ นายพงษภาณุ เศวตรุนทร  

FIDF ไดมอบหมายใหบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ
ธนาคารในฐานะเปนผูแทนจาก FIDF จํานวน 1 ทาน คือ นาง
เสาวณี สุวรรณชีพ 

นายเตชะพิทย แสงสิงแกว เปนหนึ่งในคณะกรรมการของ SAM 
ผูมีสวนไดเสียที่ไมมีสิทธิออก
เสียงในที่ประชุมผูถือหุน 

: FIDF โดยตามขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งเปนวันปดสมุด
ทะเบียนลาสุด FIDF ถือหุนเปนจํานวน 2,811.86 ลานหุน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 42.13 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลว
ทั้งหมดของธนาคาร 

  

                                                 
4 กระทรวงการคลังสงตัวแทนเขาเปนคณะกรรมการบริหารใน FIDF และ FIDF มีหนาท่ีรายงานผลการสอบบัญชีตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังและแจงธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อทราบ 
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ดังนั้น กรรมการที่ไมมีสิทธิเขารวมประชุมสําหรับการจําหนาย NPL Portfolio และไมมีสิทธิออกเสียงใน
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ในวาระที่มีการอนุมัติการจําหนาย NPL Portfolio มี 3 ทาน ไดแก นายพงษ
ภาณุ เศวตรุนทร นางเสาวณี สุวรรณชีพ และนายเตชะพิทย แสงสิงแกว (กรรมการที่เขารวมประชุม
คณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 ในวาระดังกลาวประกอบดวยกรรมการ 7 
ทาน ไดแก นายทวี บุตรสุนทร นายพีรศิลป ศุภผลศิริ นายปรีชา อุนจิตติ นายรันเวียร เดวัน นายชิน หยวน หยิน 
นายธาริน ทิวารี และนายชัชวาล เอี่ยมศิริ โดยมีนายธาริน ทิวารี และนายชัชวาล เอี่ยมศิริ เปนกรรมการ
ตรวจสอบ)  
 

2.4 มูลคารวมของส่ิงตอบแทนและเงื่อนไขการชําระเงิน 
 

ในกรณีที่ BAM และ SAM ไดรับอนุมัติใหเขาซื้อ NPL Portfolio จาก STAMC BAM และ SAM จะตอง
จายชําระเงินคา NPL Portfolio เปนเงินสดครั้งเดียวเต็มจํานวน เปนจํานวนเงินไมนอยกวา 3,877 ลานบาท 
ภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งคาดวาจะเปนภายในไตรมาสที่ 2 ของป 2551 ซึ่งในขณะนี้อยูระหวางการเจรจา
ราคาซื้อขายเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูถือหุนสูงสุด โดยธนาคารจะแจงราคาซื้อขายใหผูถือหุนทราบภายในเดือน
มิถุนายน 2551 รายละเอียดของ NPL Portfolio ที่จําหนายใหแก BAM และ SAM สรุปไดดังนี้ 

 หนวย: ลานบาท 
คูสัญญาที่เกี่ยวของ จํานวนราย มูลคาสุทธิตามบัญชี

ของ NPL Portfolio 
ราคาขาย 

 
BAM 1,448 2,593.78 ไมนอยกวา 3,741 
SAM      41    138.57    ไมนอยกวา 136 

รวม 1,489 2,732.35 ไมนอยกวา 3,877 
 

2.5 รายละเอียดของ NPL Portfolio 
 

รายละเอียดของ NPL Portfolio แยกตามประเภทของลูกหนี้ สรุปไดดังนี้ 
ประเภท จํานวน เงินตนคาง

ชําระ* 
ดอกเบี้ยคาง

ชําระ* 
รวมภาระหนี้
คางชําระ* 

มูลคาตามบัญชี
กอนกันสํารอง* 

มูลคาตามบัญชี
หลังกันสํารอง* 

 (ราย) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) 
นิติบุคคล 190 8,318.59 14,697.68 23,016.27 2,336.42 1,855.49 
บุคคลธรรมดา 1,299 2,496.11 4,200.33 6,696.44 969.16 876.86 

รวม 1,489 10,814.70 18,898.01 29,712.71 3,305.58 2,732.35 
* มูลคา ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 อันเปนขอมูลที่ STAMC จัดเตรียมใหแก BAM และ SAM เพื่อประกอบการประเมินมูลคา NPL 
Portfolio 

  
จากตัวเลขขางตน จะเห็นวาดอกเบี้ยคางชําระมีจํานวนสูงกวาเงินตนคางชําระ เนื่องจากหนี้เกือบ

ทั้งหมดใน NPL Portfolio ที่จะขายใหแก BAM และ SAM ในครั้งนี้เปนหนี้ที่เกิดจากการปลอยสินเชื่อที่เกิดขึ้น
กอนการควบรวมกิจการของธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน 12 บริษัท และบริษัทเงินทุน
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กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) เมื่อป 2541 ซึ่งไดเกิดขึ้นมาเปนเวลา 10 ปแลว กอนที่ STAMC จะไดรับโอน NPL 
Portfolio จากธนาคาร 

 
รายละเอียดหลักประกันของลูกหนี้ NPL Portfolio 

ประเภทหลักประกัน มูลคาหลักประกัน (ลานบาท) 
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 6,697.98 
เครื่องจักร 39.61 
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 106.79 
หลักทรัพยที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 43.88 
     รวม 6,888.25 

          หมายเหตุ : คํานวณมูลคาหลักประกันตามราคาประเมินเฉพาะสวนที่ไมเกินหนี้ตามสิทธิ์ 
 
สัดสวนของ NPL Portfolio ที่จะขายใหแก BAM และ SAM เทียบกับมูลคาเงินลงทุนในลูกหนี้ทั้งหมด

ของ STAMC สรุปไดดังนี้ 
 จํานวน 

 
เงินตน

คางชําระ* 
ดอกเบี้ย
คางชําระ* 

รวมภาระหนี้
คางชําระ* 

มูลคาตาม
บัญชีกอนกนั

สํารอง* 

มูลคาตาม
บัญชีหลังกนั
สํารอง* 

 (ราย) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) 
NPL Portfolio ที่ขายในครั้งนี้ 1,489 10,814.70 18,898.01 29,712.71 3,305.58 2,732.35 
เงินลงทุนในลูกหนี้ทั้งหมด 5,403 18,128.85 28,813.72 46,942.57 3,476.46 2,775.39 
รอยละของ NPL Portfolio ที่
ขายในครั้งนี้ตอเงนิลงทุนใน
ลูกหนี้ทั้งหมด 

27.56% 59.65% 65.59% 63.30% 95.08% 98.45% 

*   มูลคา ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 อันเปนขอมูลที่ STAMC จัดเตรียมใหแก BAM และ SAM เพื่อประกอบการประเมินมูลคา NPL 
Portfolio 

 
ทั้งนี้ เงินลงทุนในลูกหนี้สวนที่เหลือภายหลังจากการขาย NPL Portfolio ใหแก BAM และ SAM จะอยู

ภายใตการบริหารจัดการของ STAMC ตอไป 
 
รายละเอียดของ NPL Portfolio แยกตามประเภทอุตสาหกรรม สรุปไดดังนี้ 

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน 
 

เงินตน
คางชําระ* 

ดอกเบี้ย
คางชําระ* 

รวมภาระ
หนี้คาง
ชําระ* 

มูลคาตาม
บัญชีกอนกนั

สํารอง* 

มูลคาตาม
บัญชีหลังกนั
สํารอง* 

 (ราย) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) 
ธุรกิจกอสรางและ
อสังหาริมทรัพย  110 3,870.36 7,356.17 11,226.53 1,341.76 1,079.66 
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ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน 
 

เงินตน
คางชําระ* 

ดอกเบี้ย
คางชําระ* 

รวมภาระ
หนี้คาง
ชําระ* 

มูลคาตาม
บัญชีกอนกนั

สํารอง* 

มูลคาตาม
บัญชีหลังกนั
สํารอง* 

 (ราย) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) 
ธุรกิจอุตสาหกรรม  63 2,391.60 4,238.31 6,629.90 624.77 471.28 
ธุรกิจคาสงและคาปลีก  131 1,608.34 2,471.86 4,080.20 282.28 229.02 
ธุรกิจสงออก-นําเขา   12 361.47 562.73 924.20 61.39 51.62 
ธุรกิจบริการ  41 326.05 575.94 901.99 209.00 186.76 
ธุรกิจธนาคารและการเงิน  4 201.99 227.12 429.11 0.78 0.78 
ธุรกิจเกษตร ประมงและปาไม  26 87.11 185.08 272.19 12.17 12.00 
ธุรกิจสาธารณูปโภค  6 82.21 133.41 215.62 41.37 29.73 
ธุรกิจเหมอืงแรและยอยหิน  4 24.94 68.30 93.24 10.54 10.54 
สินเชื่อเพ่ือทีอ่ยูอาศัย  1,036 1,350.63 2,210.88 3,561.51 510.12 468.68 
อื่น ๆ  56 510.00 868.22 1,378.22 211.40 192.27 
 รวมทั้งส้ิน  1,489 10,814.70 18,898.01 29,712.71 3,305.58 2,732.35 
*   มูลคา ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 อันเปนขอมูลที่ STAMC จัดเตรียมใหแก BAM และ SAM เพื่อประกอบการประเมินมูลคา NPL 

Portfolio 
 

รายละเอียดของ NPL Portfolio แยกตามมูลคาเงินตนคางชําระ สรุปไดดังนี้ 
มูลคาเงินตนคางชําระ จํานวน 

 
เงินตน

คางชําระ* 
ดอกเบี้ย
คางชําระ* 

รวมภาระหนี้
คางชําระ* 

มูลคาตาม
บัญชีกอนกนั

สํารอง* 

มูลคาตาม
บัญชีหลังกนั
สํารอง* 

 (ราย) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) 
มากกวา 100 ลานบาท 21 4,712.33 6,973.72 11,686.06 910.34 750.48 
50 ลานบาทถึง 100 ลานบาท 27 1,936.76 4,906.88 6,843.64 712.35 530.39 
20 ลานบาทถึง 50 ลานบาท 51 1,587.06 2,664.06 4,251.11 544.43 427.03 
นอยกวา 20 ลานบาท 1,390  2,578.55  4,353.35  6,931.90  1,138.46  1,024.45  

รวม 1,489 10,814.70 18,898.01 29,712.71 3,305.58 2,732.35 
*   มูลคา ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 อันเปนขอมูลที่ STAMC จัดเตรียมใหแก BAM และ SAM เพื่อประกอบการประเมินมูลคา NPL 

Portfolio 
 
รายละเอียดของ NPL Portfolio แยกตามการชําระหนี้ของลูกหนี้ สรุปไดดังนี้ 

การชําระหนี้ของลูกหนี ้ จํานวน 
 

เงินตนคาง
ชําระ* 

ดอกเบี้ยคาง
ชําระ* 

รวมภาระหนี้คาง
ชําระ* 

 (ราย) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) 
ชําระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 123 988.14 1,040.96 2,029.10 
ขายหลักประกัน 1,366 9,826.56 17,857.05 27,683.61 

รวม 1,489 10,814.70 18,898.01 29,712.71 
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*   มูลคา ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 อันเปนขอมูลที่ STAMC จัดเตรียมใหแก BAM และ SAM เพื่อประกอบการประเมินมูลคา NPL 
Portfolio 
 

รายละเอียดของ NPL Portfolio แยกตามสถานะการดําเนินการ สรุปไดดังนี้ 
 สถานะการดําเนินการ จํานวน 

 
(ราย) 

เงินตนคาง
ชําระ* 

(ลานบาท) 

ดอกเบี้ย
คางชําระ*  
(ลานบาท) 

รวมภาระ
หนี้คาง
ชําระ* 

(ลานบาท) 

มูลคาตาม
บัญชีกอน
กันสํารอง* 
(ลานบาท) 

มูลคาตาม
บัญชีหลัง
กันสํารอง* 
(ลานบาท) 

1 ชําระหนี้ตามสัญญาปรับ
โครงสราง 123 988.14 1,040.96 2,029.10 381.22 375.77 

2 บังคับหลักประกนั       
 -  อยูระหวางเตรียม

ดําเนินการฟองรอง 43 99.79 116.36 216.15 48.15 46.54 
 -  อยูระหวางดําเนินการ 

ฟองรอง 81 2,670.61 4,369.62 7,040.23 757.40 600.34 
 -  อยูระหวางบังคับคดี 401 3,506.25 5,157.47 8,663.72 753.79 596.55 
 -  อยูระหวางขายทอดตลาด 588 2,522.59 6,167.98 8,690.57 978.43 778.85 
 -  อยูระหวางรอรบัเงินจาก

การขายทอดตลาด 253 1,027.32 2,045.62 3,072.94 386.59 334.30 
 รวม 1,489 10,814.70 18,898.01 29,712.71 3,305.58 2,732.35 

* มูลคา ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 อันเปนขอมูลที่ STAMC จัดเตรียมใหแก BAM และ SAM เพื่อประกอบการประเมินมูลคา NPL 
Portfolio 

 
2.6 ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับธนาคาร บริษัทบริหารสินทรัพย สาทร จํากัด กองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด และ บริษัท บริหาร
สินทรัพย สุขุมวิท จํากัด 

 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 
 
- ลักษณะธุรกิจ : 
 
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมี

ธุรกิจหลัก คือ การรับฝากเงินและการใหกูยืมเงิน รวมถึงธุรกิจที่กอใหเกิดรายไดคาธรรมเนียมและบริการ เชน 
การบริการใหคําปรึกษาทางดานการเงนิ และการใหบริการผลิตภัณฑทางการเงินอื่นๆ เปนตน 

 
- ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว : 
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ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนจํานวน 4,449.80 ลานหุนตอกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 
2551 ทําใหปจจุบัน ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 25,030.13 ลานบาท แบง
ออกเปนหุนสามัญจํานวน 6,674.70 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 3.75 บาท  

 
- โครงสรางผูถือหุน :  
 
รายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเขา

รวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2551 มีดังนี้  
 

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน % 
1 กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 2,811,862,559 42.13 
2 Newbridge Sukhothai Netherlands B.V. 2,452,256,482 36.74 
3 Blum Strategic III BT Hong Kong Limited 263,505,189 3.95 
4 Miss Lee Ooi Kim 223,568,822 3.35 
5 บริษัท ปนทรัพย จํากัด 118,790,100 1.78 
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 102,654,421 1.54 
7 Citigroup Global Markets Inc. - for MSOF Hong Kong BT Limited 87,612,573 1.31 
8 บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด เพื่อการลงทุน และบริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด 73,817,638 1.11 
9 สํานักงานประกันสังคม 63,159,300 0.95 

10 บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) 50,772,000 0.76 
11 ผูถือหุนอื่น 426,701,498 6.38 

 รวม 6,674,700,582 100.00 
 

- กรรมการของธนาคาร  
 
รายชื่อคณะกรรมการของธนาคารลาสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2551 มีดังนี้  

 รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง หมายเหต ุ
1 นายทวี บุตรสุนทร ประธานกรรมการ - 
2 นายพีรศิลป ศุภผลศิริ กรรมการผูจัดการใหญ - 
3 นายปรีชา อุนจิตติ กรรมการ - 
4 นายพงษภาณุ เศวตรุนทร กรรมการ ตัวแทนจากกระทรวงการคลัง 
5 นางเสาวณี สุวรรณชีพ กรรมการ ตัวแทนจาก FIDF 
6 นายรันเวียร เดวนั กรรมการ ตัวแทนจาก Newbridge 
7 นายดาเนียล แอชตัน คารโรล กรรมการ ตัวแทนจาก Newbridge 
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 รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง หมายเหต ุ
8 นางวาทนันทน พีเทอรสิค กรรมการ ตัวแทนจาก Newbridge 
9 นายชิน หยวน หยิน กรรมการ ตัวแทนจาก Newbridge 
10 นายเตชะพิทย แสงสิงแกว ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ - 
11 นายธาริน ทิวารี กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ - 
12 นายชัชวาล เอี่ยมศิริ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ - 
โดยมี ศาสตราจารยพิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค Mr. Robert A. Cohen และ Mr. Ashish J. Shastry ดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร และนายฐาภพ คลี่สุวรรณ ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร 

  
- สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของธนาคาร 

 
 โครงสรางรายได 

  
- งบการเงินรวม 

 
 ป 2549 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2550 ม.ค.- มี.ค. 2551  

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล       
เงินใหสินเชื่อ 7,649.89 48.39% 7,526.25 72.71% 1,749.83  123.07% 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 598.35 3.78% 877.02 8.47% 124.14  8.73% 
เงินลงทุน 5,055.03 31.97% 5,456.13 52.71% 1,124.23  79.07% 
การใหเชาซ้ือและสัญญาทางการเงิน 492.50 3.12% 609.97 5.89% 156.28  10.99% 
รายไดจากการชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพ - 0.00% - 0.00% -  0.00% 
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 13,795.77 87.26% 14,469.37 139.78% 3,154.48  221.86% 
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย        
1. กําไรจากเงินลงทุน 313.76 1.98% (5,497.92) -53.12% (2,052.88) -144.38% 
2. คาธรรมเนียมและบริการ       0.00% 
-  การรับรอง รับอาวัล และค้ําประกัน 133.86 0.85% 124.26 1.20% 34.73  2.44% 
- อื่น ๆ 817.87 5.17% 830.54 8.02% 205.68  14.47% 
3 กําไร (ขาดทุน) จากการปริวรรต/ตราสาร
อนุพันธ 

89.77 0.57% (260.21) -2.51% 3.63  0.26% 

4. กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย/
รายการโอนกลับสํารอง 

- 0.00% 198.95 1.92% -  0.00% 

5. โอนกลับคาเผื่อการดอยคาของที่ดินและ
อาคาร 

344.21 2.18% - 0.00% -  0.00% 

6. รายไดอื่น/รายการโอนกลับสํารอง 314.39 1.99% 485.61 4.70% 76.18  5.36% 
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 2,013.86 12.74% (4,118.77) -39.78% (1,732.66) -121.86% 
รวมรายได 15,809.63 100.00% 10,350.60 100.00% 1,421.82  100.00% 
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ที่มา  : งบการเงินรวมของธนาคาร สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
          งบการเงินรวมของธนาคาร สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 สอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต   
 

- งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 ป 2549 
(ปรับปรุงใหม) 

ป 2550 ม.ค.- มี.ค. 2551 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล       
เงินใหสินเชื่อ 7,760.96 54.47% 7,819.41 88.00% 1,800.37  169.59% 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 665.34 4.67% 863.59 9.72% 118.57  11.17% 
เงินลงทุน 5,046.02 35.41% 5,252.92 59.11% 1,091.50  102.82% 
การใหเชาซ้ือและสัญญาทางการเงิน - 0.00% - 0.00% -  0.00% 
รายไดจากการชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพ - 0.00% - 0.00% -  0.00% 
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 13,472.32 94.55% 13,935.92 156.83% 3,010.44  283.58% 
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย       
1. กําไรจากเงินลงทุน (441.97) -3.10% (6,659.66) -74.94% (2,198.01) -207.05% 
2. คาธรรมเนียมและบริการ       
-  การรับรอง รับอาวัล และค้ําประกัน 133.86 0.94% 124.26 1.40% 34.73  3.27% 
- อื่น ๆ 557.19 3.90% 1,331.27 14.98% 198.01  18.65% 
3 กําไร (ขาดทุน) จากการปริวรรต/ตราสาร
อนุพันธ 

89.77 0.63% (260.21) -2.93% 3.63  0.34% 

4. กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย/
รายการโอนกลับสํารอง 

- 0.00% 185.81 2.09% 5.51  0.52% 

5. โอนกลับคาเผื่อการดอยคาของที่ดินและ
อาคาร 

344.21 2.42% - 0.00% -  0.00% 

6. รายไดอื่น/รายการโอนกลับสํารอง 93.67 0.66% 228.70 2.57% 7.29  0.69% 
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 776.73 5.46% (5,049.83) -56.83% (1,948.84) -183.58% 
รวมรายได 14,249.05 100.00% 8,886.09 100.00% 1,061.60 100.00% 
ที่มา  : งบการเงินรวมของธนาคาร สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
          งบการเงินรวมของธนาคาร สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 สอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต   
 

 สรุปตัวเลขทางการเงิน และอัตราสวนทางการเงิน 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

  
31 ธ.ค.49 
(ปรับปรุง
ใหม) 

31 ธ.ค.50 31 มี.ค.51  31 ธ.ค.49 
(ปรับปรุง
ใหม) 

31 ธ.ค.50 31 มี.ค.51 

ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ        
สินทรัพยรวม (ลานบาท) 219,470 205,697 216,333 219,917 204,098 214,660  
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  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

  
31 ธ.ค.49 
(ปรับปรุง
ใหม) 

31 ธ.ค.50 31 มี.ค.51  31 ธ.ค.49 
(ปรับปรุง
ใหม) 

31 ธ.ค.50 31 มี.ค.51 

เงินลงทุน         
เงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ   (ลานบาท) 1,861 20,844 8,463  1,563 20,510 8,106  
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ  (ลานบาท) 77,393 55,924 54,140  74,467 53,644 52,004  
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ (ลานบาท) 154 189 188  1,585 1,373 1,373  
รวมเงินลงทุน - สุทธิ (ลานบาท) 79,408 76,957 62,791  77,615 75,527 61,483  
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ        
เงินใหสินเชื่อ  (ลานบาท) 102,980 98,473 97,859  102,664 95,315 94,540  
ดอกเบี้ยคางรับ  (ลานบาท) 791 735 723  429 441 407  
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ลานบาท) (7,565) (11,061) (11,635) (3,681) (7,333) (7,907) 
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสราง
หนี้ 

(ลานบาท) (134) (51) (47) (119) (51) (47) 

รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ (ลานบาท) 96,073 88,097 86,899  99,292 88,372 86,992  
หนี้สินรวม (ลานบาท) 215,186 204,986 211,459  214,426 202,684 209,197  
เงินฝาก (ลานบาท) 181,219 166,029 160,857  181,319 166,183 160,992  
สวนของผูถือหุน (ลานบาท) 4,284 711 4,874  5,491 1,414 5,463  
ทุนที่ออกและชําระแลว (ลานบาท) 14,935 8,343 25,030  14,935 8,343 25,030  
สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ (ลานบาท) (1,124) - (10,607) (1,124) - (10,607) 
กําไร (ขาดทุน) สะสม         
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย  (ลานบาท) 6 6 6  6 6 6  
ขาดทุนสะสม (ลานบาท) (8,524) (7,727) (9,817) (8,524) (7,431) (9,612) 
รวมกําไร(ขาดทุน) สะสม (ลานบาท) (8,518) (7,721) (9,811) (8,518) (7,425) (9,606) 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล (ลานบาท) 13,796 14,469 3,154  13,472 13,936 3,010  
รายไดรวม (ลานบาท) 15,810 10,351 1,422  14,249 8,886 1,062  
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (ลานบาท) (4,423) (6,929) (2,086) (4,479) (7,427) (2,186) 
เงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (ลานบาท) 8,178 13,854 14,771  3,913 9,568 10,809  
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) (3.32) (3.70) (0.36) (3.07) (3.72) (0.37) 
มูลคาหุนตามบัญชีตอหุน * (บาท) 3.21 0.38 1.11  3.77 0.71 1.26  

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ        
อัตราดอกเบี้ยรับ (รอยละ) 6.76 8.43 6.81  6.60 8.27 7.19  
อัตราดอกเบี้ยจาย (รอยละ) 3.59 3.86 2.88  3.59 3.86 2.87  
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (รอยละ) 3.18 4.57 3.93  3.02 4.41 4.33  
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) (รอยละ) (1.81) (3.26) (3.95) (1.83) (3.50) (4.18) 
อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน  (ROE) (รอยละ) (68.85) (277.45) (298.71) (64.09) (215.13) (254.37) 
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (รอยละ) (27.98) (66.94) (146.68) (31.43) (83.58) (205.96) 
อัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยง  (รอยละ) 5.95 1.48 10.13  5.95 1.48 10.13  
อัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (รอยละ) 4.12 0.81 6.47  4.12 0.81 6.47  
ที่มา  :          งบการเงินรวมของธนาคาร สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
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                     งบการเงินรวมของธนาคาร สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 สอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต   
หมายเหตุ :    ต้ังแตไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 ธนาคารไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย

และบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เร่ือง งบ
การเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ทั้งนี้ ธนาคารไดปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพื่อนํามาเปรียบเทียบเสมือนวาธนาคารไดถือปฏิบัติวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัท
รวมและบริษัทยอยตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด 

    *   คํานวณจากสวนของผูถือหุนของธนาคารหารดวยจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคารหักดวยจํานวนหุนที่ถือโดยธนาคาร
และ/หรือบริษัทยอย 
 

ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 

รายไดหลักของธนาคารและบริษัทยอยประกอบดวยสองสวน คือ รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล คิดเปน
มากกวารอยละ 80 ของรายไดรวม และรายไดที่มิใชดอกเบี้ย โดยในป 2549 – 2550 ธนาคารและบริษัทยอยมี
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลเทากับ 13,796 ลานบาทในป 2549 และ 14,469 ลานบาทในป 2550 ทั้งนี้ ในป 
2550 ธนาคารและบริษัทยอยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลเพิ่มขึ้นจากป 2549 คิดเปน
รอยละ 5 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลเพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ธนาคารมีรายไดจากรายการ
ระหวางธนาคารและตลาดการเงิน รายไดจากเงินลงทุน และรายไดจากการใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารและบริษัทยอยยังมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ย สวนใหญแลวเกิดจากกําไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุน คาธรรมเนียมและบริการ เชน การรับรอง รับอาวัล และการค้ําประกัน เปนตน รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
ของธนาคารและบริษัทยอยในป 2549 – 2550 เทากับ 2,014 ลานบาทและขาดทุน 4,119 ลานบาท ตามลําดับ 
โดยในป 2550 รายไดที่มิใชดอกเบี้ยขาดทุน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจากการ
ปรับมูลคาเงินลงทุน ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารเปลี่ยนการจัดประเภทและวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน 
Collateralized Debt Obligation (“CDO”) และ Structured Notes ตามประกาศของ BOT โดยธนาคารได
เปล่ียนการจัดประเภทเงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนดที่แสดงราคาทุน มาเปนเงินลงทุนเพื่อคาที่แสดงตามมูลคา
ยุติธรรม ทําใหธนาคารตองรับรูกําไรขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมดังกลาวในงบกําไรขาดทุน 

 
สําหรับงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ในป 2549-2550 ธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล จํานวน 

13,472 ลานบาทในป 2549 และ 13,936 ลานบาทในป 2550 โดยในป 2550 ธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยและเงิน
ปนผลเพิ่มขึ้นจากป 2549 คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 3 จากการที่ธนาคารมีธุรกรรมระหวางธนาคารกับธนาคารอื่น
และตลาดการเงินและรายไดจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารมีรายไดมิใชดอกเบี้ยในป 2549-2550 
เทากับ 777 ลานบาท และขาดทุน 5,050 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งในป 2550 รายไดมิใชดอกเบี้ยขาดทุน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนวิธีการจัดประเภทและวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนดังที่กลาวไปแลวขางตน  

 
สําหรับป 2550 ธนาคารและบริษัทยอยมีผลขาดทุนสุทธิ 6,929 ลานบาท คิดเปนขาดทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 

57 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในงวดเดียวกันของป 2549 ซึ่งขาดทุนสุทธิ 4,423 ลานบาท สําหรับผล
การดําเนินงานของธนาคาร ในป 2550 ธนาคารมีผลขาดทุนสุทธิ 7,427 ลานบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากผลจาก
ดําเนินงานป 2549 ซึ่งขาดทุนสุทธิ 4,479 ลาน คิดเปนรอยละ 66 อยางไรก็ตาม ธนาคารมีกําไรกอนรายการ
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พิเศษ จํานวน 2,683 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 133 จากงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับ 1,150 ลานบาท เปน
ผลมาจากการที่ธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลเพิ่มขึ้น 464 ลานบาท และคาใชจายดอกเบี้ยลดลง 440 
ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 5 ทําใหธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล-สุทธิเพิ่มขึ้นเทากับ 904 ลานบาท 
หรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 17 อยางไรก็ตาม ธนาคารมีรายการพิเศษ ทําใหตองตั้งสํารองและรับรูผลขาดทุน 
จํานวน 10,110 ลานบาท ประกอบดวย  

1. การตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อและเงินลงทุนในลูกหนี้ตามหลักเกณฑของ BOT 
จํานวน 1,376 ลานบาท 

2. ลูกหนี้กลุมเพรสซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง กรุป ซึ่งเปนผูสงออกขาวรายใหญของประเทศ มีภาระหนี้ 
ณ 31 ธันวาคม 2550 รวม 1,729 ลานบาท โดยแบงเปนสินเชื่อเงินใหกูยืม 1,360 ลานบาท และสินเชื่อภาระค้ํา
ประกัน 369 ลานบาท ภายหลังจากที่ลูกหนี้กลุมดังกลาวคางชําระหนี้ ธนาคารไดดําเนินการติดตามหนี้และฟอง
ดําเนินคดีแลว เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นจากการไมไดรับชําระหนี้ 
ธนาคารจึงไดตั้งสํารองในสวนของสินเชื่อเงินใหกูยืมของลูกหนี้กลุมนี้ไวรอยละ 100 ของมูลคาหนี้เงินใหกูยืมหลัง
หักกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากหลักประกัน จํานวนประมาณ 1,419 ลานบาท    

3. จากการที่ธนาคารมีการลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ ธนาคารไดบันทึกผลขาดทุนจากการเงิน
ลงทุนใน CDO ประกอบดวยผลขาดทุนจากการตีราคาเงินลงทุน CDO ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง จํานวน 5,806 ลาน
บาท และผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแลว จํานวน 1,509 ลานบาท รวมเปนจํานวน 7,315 ลานบาท  

 
จากการตั้งสํารองและบันทึกผลขาดทุนดังกลาวขางตน ทําใหในป 2550 ธนาคารขาดทุนสุทธิ 7,427 

ลานบาท ในขณะที่ธนาคารและบริษัทยอยขาดทุนสุทธิ 6,929 ลานบาท  
 
สําหรับงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทยอย ส้ินสุดไตรมาสที่ 1 ของป 2551 ธนาคารและบริษัท

ยอยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล จํานวน 3,154 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับ 3,727 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดจากเงินใหสินเชื่อ
และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน นอกจากนี้ ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยใน 3 เดือน
แรกของป 2551 เทากับขาดทุน 1,732 ลานบาท ลดลงจากรายไดมิใชดอกเบี้ยในงวดเดียวกันของปกอน ซึ่ง
เทากับ 891 ลานบาท คิดเปนรอยละ 294 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรูผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการ
ปรับมูลคาการลงทุน 

 
ผลการดําเนินงานใน 3 เดือนแรกของป 2551 ธนาคารและบริษัทยอยมีผลขาดทุนสุทธิ 2,086 ลานบาท 

ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับ 558 ลานบาท คิดเปนรอยละ 474 สําหรับงบการเงินเฉพาะของ
ธนาคาร  ธนาคารมีผลขาดทุนสุทธิ 2,186 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 678 จากงวดเดียวกันของปกอน ซึ่ง
เทากับ 378 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลเมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปกอนจํานวน 573 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15 และธนาคารมีการรับรูผลขาดทุนจากการตี
ราคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ ประเภท CDO ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง จํานวน 2,053 ลานบาท เพื่อให
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เปนไปตามหลักเกณฑของ BOT อยางไรก็ตาม ธนาคารมีคาใชจายดอกเบี้ยลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 
จํานวน 1,094 ลานบาท หรือคิดเปนลดลงรอยละ 45.58  

 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 
 
สําหรับป 2549 – 2550 ธนาคารยังไมมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน เนื่องจากธนาคารและบริษัท

ยอยยังคงมียอดรวมขาดทุนสะสมจํานวน 8,518 ลานบาท และ 7,721 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากในป 2550 
ธนาคารตองตั้งสํารองและรับรูผลขาดทุนเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 10,110 ลานบาท ทั้งนี้ ธนาคารและบริษัทยอยมี
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน รอยละ (277.45) ลดลงจากป 2549 ที่มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือ
หุน เทากับรอยละ (68.85)  

   
สําหรับไตรมาสแรกของป 2551 ธนาคารและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนจากผูถือหุน รอยละ 

(298.71) ซึ่งลดลงจาก ณ ส้ินป 2550 เนื่องจากธนาคารมีผลขาดทุนสุทธิใน 3 เดือนแรกของป 2551  
 

ฐานะการเงิน 
 
ธนาคารและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 205,697 ลานบาท ลดลงจาก ณ 

ส้ินป 2549 ซึ่งเทากับ 219,470 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินให
สินเชื่อและดอกเบี้ยรับ-สุทธิ รวมทั้งการมีธุรกรรมระหวางธนาคารและตลาดการเงินลดลง 
 

สําหรับเงินใหสินเชื่อของธนาคารเปนการใหกูยืมแกธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชยเปน
สวนใหญ รองลงมาเปนธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการ ธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคล และธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ
กอสราง ธนาคารยังคงปรับสัดสวนการปลอยกูใหมีการกระจายในภาคธุรกิจตางๆ ไมใหกระจุกตัวในภาคธุรกิจ
ใดธุรกิจหนึ่ง รวมทั้งมีการกระจายสินเชื่อใหแกลูกคาทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็กและรายยอย โดยยังให
ความสําคัญกับลูกคากลุมอุตสาหกรรมการผลิตที่อยูในภาคเศรษฐกิจสําคัญ โดย ณ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคาร
และบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อสุทธิจํานวน 88,097 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2549 ซึ่งมีเงินใหสินเชื่อสุทธิจํานวน 
96,073 ลานบาท อันเนื่องมาจากการลดลงของการขยายตัวของสินเชื่อและตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น  

 
หนี้สินรวมตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวน 204,986 ลานบาท ลดลงจาก ณ 31 

ธันวาคม 2549  ซึ่งมีจํานวน 215,186 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
เงินฝาก สวนของผูถือหุนตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 711 ลานบาท ลดลงจาก ณ ส้ินป 
2549 ซึ่งเทากับ 4,284 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 83 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากธนาคารมีผลการดําเนินงาน
ขาดทุนสุทธิ จํานวน 6,929 ลานบาท จากการตั้งสํารองและบันทึกผลขาดทุนตามที่กลาวไปแลวขางตน ทั้งนี้ ใน
ป 2550 ธนาคารไดมีการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกกลุม Newbridge จํานวน 3,050 ลานบาท ทําใหทุนที่ออก
และชําระแลวเพิ่มขึ้นเปน 8,343 ลานบาท   
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สําหรับสินทรัพยรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ 31 มีนาคม 2551 เทากับ 216,333 ลานบาท  
เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2550 คิดเปนรอยละ 5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน ขณะที่หนี้สินรวม ณ 31 มีนาคม 2551 เทากับ  211,459 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2550 คิดเปน
รอยละ 3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมและเจาหนี้คาซื้อเงินลงทุน สําหรับสวนของผูถือหุน
ของธนาคารและบริษัทยอย ณ 31 มีนาคม 2551 เทากับ 4,874 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2550 คิด
เปนรอยละ 585 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ธนาคารไดเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมและการเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงใหแก FIDF และกลุม Newbridge ในเดือนมกราคม 2551 อยางไรก็ตาม ธนาคารและบริษัทยอย
มีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นเปน 9,811 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 27 จากการรับรูผลขาดทุนสุทธิ 

 
เงินลงทุน 
 
ณ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินลงทุน-สุทธิ เทากับ 76,957 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 37 ของสินทรัพยรวม ประกอบดวย เงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ จํานวน 20,844 ลานบาท เงินลงทุนระยะยาว – 
สุทธิ จํานวน 55,924 ลานบาท และเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม–สุทธิ จํานวน 189 ลานบาท 

 
ณ 31 มีนาคม 2551 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินลงทุน – สุทธิ เทากับ 62,791 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 29 ของสินทรัพยรวม ประกอบดวยเงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ จํานวน 8,463 ลานบาท เงินลงทุนระยะยาว– 
สุทธิ จํานวน 54,140 ลานบาท และเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม–สุทธิ จํานวน 188 ลานบาท สําหรับ
เงินลงทุนชั่วคราว–สุทธิที่สําคัญ ไดแก เงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศประเภท CDO จํานวน 8,192 ลาน
บาท โดยเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารไดเปล่ียนการจัดประเภทเงินลงทุนใน CDO เปนเงินลงทุนเพื่อคา 
ทําใหธนาคารตองบันทึกผลกําไรขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมในบัญชีกําไรขาดทุน อยางไรก็ตาม ธนาคาร
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนประเภท CDO โดยอางอิงมูลคาที่ไดรับจากผูจัดหาตราสาร (arranger) ซึ่ง
เทากับ 1,960 ลานบาท โดยธนาคารไดตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนประเภท CDO ไปแลวจํานวน 
6,232 ลานบาท สําหรับเงินลงทุนระยะยาว-สุทธิที่สําคัญ ไดแก เงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภท Structured 
Notes ซึ่งถือเปนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนดอายุ แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน จํานวน 21,664 ลานบาท  

 
เงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได 
 
ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดเทากับ 8,178 ลานบาท และ 13,854 ลาน

บาท ณ ส้ินป 2549 และป 2550 ตามลําดับ สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อที่ไม
กอใหเกิดรายไดเทากับ 3,913 ลานบาท และ 9,568 ลานบาท ณ ส้ินป 2549 และป 2550 ตามลําดับ ธนาคาร
และบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดคิดเปนรอยละ 14 ของเงินใหสินเชื่อ-สุทธิ ณ 31 ธันวาคม 
2550 เพิ่มขึ้นจาก ณ ป 2549 ที่มีเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดคิดเปนรอยละ 8 ของเงินใหสินเชื่อ สําหรับ
ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดคิดเปนรอยละ 10 ของเงินใหสินเชื่อ ณ 31 ธันวาคม 2550 เพิ่มขึ้น
จาก ณ ส้ินป 2549 ที่มีเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดคิดเปนรอยละ 4 ของเงินใหสินเชื่อ 
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ณ 31 มีนาคม 2551 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดเทากับ 14,771 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 16 ของเงินใหสินเชื่อ-สุทธิ ณ 31 มีนาคม 2551 สําหรับธนาคารมีเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิด
รายไดเทากับ 10,809 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12 ของเงินใหสินเชื่อ-สุทธิ ณ 31 มีนาคม 2551 

 
อัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเส่ียง 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารดํารงอัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเส่ียงเทากับรอยละ 

5.95 ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่กฎหมายกําหนด เนื่องจากธนาคารตองรับรูผลขาดทุนจากการที่ไดรับเงินชดเชยรายได
จากสินทรัพยภายใตสัญญาการบริหารและชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพต่ํากวาที่เคยบันทึกไว 1,691 ลานบาท 
ผลขาดทุนจากการปดสัญญาการบริหารและชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพกับ FIDF จํานวน 2,213 ลานบาท 
การรับรูคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากเกณฑการกันสํารองสําหรับลูกหนี้
ดอยคุณภาพของ BOT ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหมในเดือนธันวาคม 2549 ซึ่ง ณ ส้ินป 2549 ธนาคารไดตั้งสํารอง
สําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพเพิ่มขึ้นใหเพียงพอกับลูกหนี้ ณ ขณะนั้นแลว และการรับรูรายการซื้อคืนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ออกโดยธนาคารคืนจาก FIDF จํานวน 1,146 ลานบาท ในขาดทุนสะสม ณ วันส้ินป 2549 และ ณ 
ส้ินป 2550 ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเส่ียงเทากับรอยละ 1.48 อยางไรก็ตาม ในเดือน
มกราคม 2551 ธนาคารไดรับเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมและการ
เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแก FIDF และกลุม Newbridge ทั้งนี้ ณ 31 มีนาคม 2551 ธนาคารดํารง
อัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเส่ียงเทากับรอยละ 10.13 ทําใหธนาคารมีอัตราเงินกองทุนทั้งหมดตอ
สินทรัพยเส่ียงเปนไปตามที่เกณฑที่กฎหมายกําหนด  

 
บริษัท บริหารสินทรัพย สาทร จํากัด  
 
- ลักษณะธุรกิจ: 
 
STAMC จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 และไดรับใบอนุญาตจาก BOT เพื่อประกอบธุรกิจ

บริหารสินทรัพยจากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงิน ตลอดจนหลักประกันของ
สินทรัพยนั้น เพื่อนํามาบริหารหรือจําหนายจายโอนตอไป  

 
- ทุนจดทะเบียนและทนุชําระแลว : 
 
ปจจุบัน STAMC มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว จํานวน 25 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 

2.50 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท  
 
- โครงสรางผูถือหุน :  
 
รายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2550 มีดังนี้  
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ลําดับ รายชื่อผูถือหุน  จํานวนหุนที่ถือ  รอยละ 

1. ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)  2,499,993.00 100.00 
2. นายวิศาลท บูรณสันติกูล 1.00 0.00 
3. นายพัฒนศักดิ์ เจิมจันทรโสภณ 1.00 0.00 
4. นายธนิต ออนนุช  1.00 0.00
5. นางสาวอาระยา นาวิไล   1.00 0.00
6. นางวาณี  สรรพพิบูลย 1.00 0.00
7. นางณัฐธยาน กรรณลวน 1.00 0.00
8. นายฐาภพ คล่ีสุวรรณ 1.00 0.00

 รวม 2,500,000.00  100.00 
 

- กรรมการบริษัท  
 
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทลาสุด ณ วันที่ 23 มกราคม 2551 มีดังนี้  

1 นายเอกชัย ติวุตานนท 
2 นายประเสริฐ  หวังรัตนปราณี 
3 นายทรงวุฒิ  บัวเข็ม 
4 นายฐาภพ  คล่ีสุวรรณ 
หมายเหตุ : STAMC ไดวาจางใหธนาคารเปนผูดําเนินการดานการบริหารจัดการ   

 
- สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ STAMC 

 
 โครงสรางรายได 

 
 ป 2548  ป 2549 ป 2550 
 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
รายไดดอกเบี้ย       
    เงินลงทุนในลกูหนี้ - 0.00% 37.30 64.84% 205.33 16.58% 
    เงินลงทุนในหลักทรัพย 0.10 42.46% - 0.00% 0.61 0.05% 
    เงินฝากธนาคาร 0.14 57.54% 0.36 0.63% 0.62 0.05% 
    รวมรายไดดอกเบี้ย 0.24 100.00% 37.66 65.47% 206.56 16.68% 
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย       
     กําไรจากการรบัชําระหนี ้ - 0.00% 18.32 31.86% 848.79 68.53% 
     กําไรจากทรัพยสินรอการขาย - 0.00% - 0.00% 176.91 14.28% 
    รายไดอื่น - 0.00% 1.54 2.68% 6.38 0.52% 
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 ป 2548  ป 2549 ป 2550 
 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
    รวมรายไดที่มิใชรายไดดอกเบี้ย  - 0.00% 19.86 34.53% 1,032.09 83.32% 
รวมรายได 0.24 100.00% 57.52 100.00% 1,238.65 100.00% 

 
 สรุปตัวเลขทางการเงิน และอัตราสวนทางการเงิน 

 
  31 ธ.ค.48 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.50 

ขอมูลทางการเงนิ     
สินทรัพยรวม (ลานบาท) 292.87 4,356.09 3,116.09 
เงินลงทุนในลูกหนี้ - สุทธ ิ (ลานบาท) - 4,010.92 2,842.94 
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธ ิ (ลานบาท) 267.97 307.85 191.97 
หนี้สินรวม (ลานบาท) 268.57 5,067.36 3,685.37 
เงินกูยืมจากบริษัทใหญ (ลานบาท) 267.97 4,914.53 2,924.75 
สวนของผูถอืหุนรวม (ลานบาท) 24.31 (711.27) (569.28) 
ทุนที่ออกและชําระแลว (ลานบาท) 25.00 25.00 25.00 
ขาดทุนสะสม (ลานบาท) (0.69) (736.27) (594.28) 
รายไดดอกเบี้ย (ลานบาท) 0.24 37.66 206.56 
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย (ลานบาท) - 19.86 1,032.09 
รายไดรวม (ลานบาท) 0.24 57.52 1,238.65 
กําไร (ขาดทุน) สทุธิ (ลานบาท) (0.69) (735.58) 141.99 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.28) (294.23) 56.80 
มูลคาหุนตามบัญชีตอหุน (บาท) 9.72 (284.51) (227.71) 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคญั     
อัตราดอกเบีย้รับ (รอยละ) 0.00% 1.58% 4.97% 
อัตราดอกเบีย้จาย (รอยละ) 0.20% 2.92% 4.72% 
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (รอยละ) -0.20% -1.34% 0.25% 
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย  (รอยละ) -0.24% -31.64% 3.80% 
อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถอืหุน   (รอยละ) -2.85% 214.15% -22.18% 
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (รอยละ) -291.33% -1278.73% 11.46% 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน (รอยละ) 11.05 (7.12) (6.47) 
 

- สรุปสาระสําคัญของสัญญาแตงตั้งตัวแทนเรียกเก็บ รับชําระหนี้ และวาจางบริหาร
สินทรัพยดอยคุณภาพ 

 
คูสัญญา : STAMC (ผูวาจาง) และธนาคาร (ผูรับจาง)   
วันที่จัดทําสัญญา : 9 พฤศจิกายน 2549 และตอมาคูสัญญาไดจัดทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญา
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แตงตั้งตัวแทนเรียกเก็บ รับชําระหนี้ และวาจางบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ 
(“สัญญาวาจางการบริหารจัดการฯ”) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 
สิงหาคม 2550 และ 27 ธันวาคม 2550 ตามลําดับ 

สาระสําคัญของสัญญา  : - STAMC ไดวาจางใหธนาคารเปนตัวแทนบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพที่ 
STAMC รับโอนมาจากธนาคาร ซึ่งรวมถึงการเรียกเก็บและรับชําระหนี้ที่
เกิดขึ้น การดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีอัตราคาธรรมเนียมบริการ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2551 – 31 ธันวาคม 2551 ในอัตรารอยละ 30 ของ
จํานวนเงินที่ไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ และจากเงินที่ไดรับจากการขาย
สินทรัพยรอการขาย กอนหักตนทุนและคาใชจายใดๆ โดยชําระภายในวันที่ 
31 ธันวาคม 2551  

- คาอากรแสตมป  คาภาษีธุรกิจเฉพาะ  และคาภาษีอื่นใด  (ถามี) อัน
เนื่องมาจากการใหบริการตามสัญญานี้ ให STAMC เปนผูรับผิดชอบ  

- คูสัญญาจะเจรจาและทําความตกลงในการกําหนดคาธรรมเนียมภายหลัง
ระยะเวลาตามที่กลาวขางตนอีกครั้งหนึ่งตอไป โดยจะทําเปนสัญญา
เพิ่มเติมแนบทายสัญญาเดิม และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาเดิม 

 
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
 
FIDF จัดตั้งขึ้นตามพระราชกําหนดแกไขพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 

พฤศจิกายน 2528 โดยมีเจตนารมณเพื่อดําเนินมาตรการใหความชวยเหลือทางการเงินเพื่อฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินใหมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยเฉพาะเมื่อมีวิกฤตการณรายแรงเกิดขึ้นในระบบ
สถาบันการเงินภายใตกรอบนโยบายของ BOT และรัฐบาล รวมถึงการประกันความเสียหายและการใหความ
ชวยเหลือทางการเงินตามสมควรแกกรณีสําหรับผูฝากเงินของสถาบันการเงินอันเนื่องจากสถาบันการเงินประสบ
วิกฤตการณทางการเงินอยางรายแรง การบริหารจัดการทรัพยสิน หนี้สิน การออกพันธบัตรกองทุน การกํากับ
ดูแลการจัดการดานนโยบายบริหารสินทรัพยและสถาบันการเงินที่ FIDF เขาถือหุน ตลอดจนดําเนินการเพื่อเรียก
เก็บหนี้ บังคับชําระหนี้และหลักประกันในสวนที่บุคคลภายนอกเปนหนี้ FIDF ศึกษาและเตรียมการจัดตั้งสถาบัน
ประกันเงินฝาก 

 
FIDF มีฐานะทั้งเปนสวนหนึ่งและเปนนิติบุคคลแยกตางหากจาก BOT ในสวนของการบริหารงาน 

FIDF จัดเปนฝายงานหนึ่งของ BOT โดยสายจัดการกองทุนทําหนาที่บริหารภายใตกรอบของคณะกรรมการ
จัดการกองทุน มีการจัดทําบัญชีและงบประมาณเปนของตนเอง และมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผู
ตรวจสอบบัญชี โดยตองรายงานผลการสอบบัญชีนั้นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและแจง BOT เพื่อ
ทราบ 

 
FIDF บริหารงานโดยคณะกรรมการจัดการกองทุน ซึ่งประกอบดวยผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย

เปนประธาน ปลัดกระทรวงการคลังเปนรองประธานโดยตําแหนง และมีกรรมการอื่นที่แตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการ
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กระทรวงการคลังอีกไมนอยกวา 5 คน แตทั้งหมดตองไมเกิน 9 คน ปจจุบันคณะกรรมการจัดการกองทุนมี
กรรมการทั้งส้ิน 9 คน ประกอบดวย ผูแทนจาก BOT 4 คน กระทรวงการคลัง 3 คน สํานักงานอัยการสูงสุดและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แหงละ 1 คน โดยมีผูชวยผูวาการสายจัดการกองทุนและหนี้  ธนาคารแหง
ประเทศไทย ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการและดํารงตําแหนงเปนผูจัดการกองทุนดวย 

 
- คณะกรรมการจัดการกองทุน 
 

ช่ือ ตําแหนงที่ดํารงในปจจุบัน  สถานะในคณะกรรมการ  
1.  นางธาริษา วัฒนเกส ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย  ประธานกรรมการ  
2.  นายศุภรัตน  ควัฒนกุล  ปลัดกระทรวงการคลัง  รองประธานกรรมการ  
3.  นายสรร  วิเทศพงษ  รองผูอํานวยการ 

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
กรรมการ  

4.  รอยโทนพดล พันธุกระวี รองผูอํานวยการ 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กรรมการ  

5. นายประสาน  หัตถกรรม  อัยการอาวุโส 
สํานักงานอัยการสูงสุด 

กรรมการ 

6.  นายบัณฑิต  นิจถาวร  รองผูวาการ 
ธนาคารแหงประเทศไทย  

กรรมการ  

7.  นายสรสิทธิ์  สุนทรเกศ  ผูชวยผูวาการ 
ธนาคารแหงประเทศไทย  

กรรมการ  

8.  นายอัชพร  จารุจินดา  รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กรรมการ   
  

9. นางทองอุไร ล้ิมปติ ผูอํานวยการอาวุโส                        
ธนาคารแหงประเทศไทย 

กรรมการ  / เลขานุการ
คณะกรรมการ  

10.  นายชัยยุทธ สุทธิธนากร ผูอํานวยการ สํานักนโยบายระบบการเงิน 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ผูชวยเลขานุการ 
คณะกรรมการ  

หมายเหตุ :  ขอมูลปรับปรุงลาสุด ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 
 

- งบการเงิน 
 

ณ 30 กันยายน  2548 2549 2550 
(หนวย : ลานบาท)    

สินทรัพย    
สินทรัพยหมุนเวียน    
     เงินฝากธนาคารแหงประเทศไทย 282.09 367.49 152.15 
     เงินฝากธนาคารพาณิชย 0.83 5.41 1,068.35 
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ณ 30 กันยายน  2548 2549 2550 
(หนวย : ลานบาท)    

     ลูกหนี้เงินทดรองจาย 0.29 15,277.85 14,692.70 
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 181.21 112.80 1,061.56 
    รวมสินทรัพยหมุนเวียน 464.42 15,763.55 16,974.76 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 87,138.00 91,934.45 97,039.66 
เงินลงทุนระยะยาว 7,098.55 6,741.85 339.16 
สิทธิรับชําระหนี้ตามโครงการชวยเหลือ 168,432.46 187,329.43 119,467.18 
ลูกหนี้ต๋ัวสัญญาใชเงิน 31,205.87 8,807.73 7,550.73 
สินทรัพยรอการขายสุทธ ิ 2,270.24 1,760.55 859.61 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธ ิ 6.14 4.19 4.13 

รวมสินทรัพย 296,615.68 312,341.75 242,235.23 
หนี้สินและสวนของทุน     

หนี้สินหมุนเวียน    
     คาใชจายรอธนาคารแหงประเทศไทยเรียกเก็บ 10.92 10.75 10.36 
     คาใชจายคางจาย 100,362.01 19,539.94 100.05 
     เจาหนี้สถาบนัการเงิน  3,023.34 - - 
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,017.69 930.58 796.14 
    รวมหนี้สินหมุนเวียน 104,413.96 20,481.27 906.55 
พันธบัตรที่ขายโดยมีสัญญาจะซื้อคืน 292,135.00 252,988.00 134,202.00 
พันธบัตรกองทุนที่กระทรวงการคลังคํ้าประกัน  40,000.00 - - 
เงินกูยืมพันธบัตร - - 50,000.00 
ภาระตามโครงการชวยเหลือ 62.56 45.90 45.90 

รวมหนี้สิน 436,611.52 273,515.17 185,154.45 
เงินกองทุน    
      เงินที่สถาบันการเงินนําสง 194,906.33 218,712.56 243,970.16 
      เงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยสงสมทบ 3,900.00 3,900.00 3,900.00 
      เงินชดเชยความเสียหายจากรฐับาล 17,844.93 174,249.17 162,238.59 

เงินรับจาก ธ.ไทยธนาคาร ตามสัญญา LMA 1,616.08 1,873.58 1,883.70 
      สวนเกิน (สวนขาด) จากการปรับมูลคาหุน (65.82) (11.44) (6.67) 
รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม (340,968.63) (358,197.36) (359,897.30) 
รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายงวดนี้ (17,228.73) (1,699.94) 4,992.30 

รวมสวนของทนุ (139,995.84) (38,826.57) 57,080.78 
รวมหนี้สินและสวนของทุน 296,615.68 312,341.75 242,235.23 

ที่มา: www.bot.or.th 
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บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด  
 

BAM จัดตั้งขึ้นตามแผนฟนฟูระบบสถาบันการเงินของกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
14 สิงหาคม 2541 โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคารกรุงเทพ
พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) (“BBC”) ซึ่ง BAM ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยใหประกอบกิจการเปนบริษัทบริหารสินทรัพย ตามพระ
ราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2541 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2542 มีสถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจที่มี FIDF 
เปนผูถือหุนโดยตรงของบริษัท  

 
นอกจากภารกิจในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพของ BBC แลว BAM ยังไดจดทะเบียนเพิ่ม

ขอบเขตในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินอื่น การเปนตัวแทนเรียกเก็บและชําระหนี้ตาม
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 และรับฝากดูแลบริหารจัดการเก็บรักษาทรัพยสินเอกสาร
การโอนสินทรัพย หรือเอกสารอื่นใดในสวนที่เกี่ยวของทั้งหมด นอกจากนั้น BAM ยังมีนโยบายในการเพิ่มขนาด
สินทรัพยโดยการรับซื้อ/รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินอื่นเพิ่มเติม  

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 BAM มีทุนจดทะเบียนจํานวน 13,675 ลานบาท อีกทั้งยังมีสํานักงานใน

ตางจังหวัดจํานวน 24 แหงทั่วประเทศ ซึ่งจะเปนเครือขายในการรองรับลูกคาทั้งดานการปรับโครงสรางหนี้และ
การจําหนายทรัพยสินรอการขายอยางครบวงจร 

 
- คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  
 
 ช่ือ ตําแหนง 

1.  ดร. โชคชัย อักษรนันท ประธานกรรมการ 
2.  นายสิน เอกวิศาล กรรมการ 
3.  รศ. นิพัทธ จิตรประสงค กรรมการ 
4.  นางสวางจิตต จัยวัฒน กรรมการ 
5.  นายสุวรรณ ดําเนินทอง กรรมการ 
6.  นายวิชัย จึงรักเกียรติ กรรมการ 
7.  ดร. สมชัย สัจจพงษ กรรมการ 
8.  นายอนันต สิริแสงทักษิณ กรรมการ 
9.  รศ. พรชัย สุนทรพันธุ กรรมการ 
10.  นส. กรประณม วงษมงคล กรรมการ 
11.  นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการ 

โดยมี นายเกษม ศิวกุล เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
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- งบการเงิน 
  

ณ 31 ธันวาคม 2547 2548 2549 
(หนวย : ลานบาท)    

สินทรัพย    
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน      2,033.63        2,577.80        2,794.29  
เงินลงทุน    
 เงินลงทุนในลูกหนี้ - สุทธิ     31,019.38      30,346.99      45,711.16  
 เงินลงทุนในหลักทรัพย - สุทธิ        2,004.06        1,547.35        3,455.38  
 เงินลงทุนในบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย     10,807.61        9,640.20        9,024.34  
รวมเงินลงทุน     43,831.05      41,534.54      58,190.87  
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ        8,272.38        8,955.51      15,698.96  
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ             74.12             98.06        1,164.18  
ลูกหนี้ BBC - สุทธิ             13.20             13.20             13.20  
สวนตางจากการปรับปรุงราคาสินทรัพยที่รับโอน        1,118.80           258.55                     -  
สินทรัพยอื่น           248.61           377.23        1,183.48  
รวมสินทรัพย   55,591.79    53,814.89    79,044.98  

หนี้สินและสวนของผูถือหุน    
หนี้สิน    
เงินกูยืมระยะสั้น           260.00        1,846.40        3,350.00  
เงินกูยืมระยะยาว     24,597.18      26,440.72      47,439.64  
เงินลดทุนคางจาย        7,568.97        2,494.18                     -  
ดอกเบี้ยคางจาย           236.93           432.75        1,232.72  
เจาหนี้ FIDF                    -                     -           950.00  
หนี้สินอื่น        1,075.80           928.61        1,759.42  
รวมหนี้สิน   33,738.88    32,142.66    54,731.78  
สวนของผูถือหุน    
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว     13,675.00      13,675.00      13,675.00  
สวนเกินทุนจากการปรับมูลคาทรัพยสินรอการขาย        3,154.77        1,555.54        2,068.57  
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน           144.68             13.53           261.72  
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร        4,878.46        6,428.16        8,307.91  
รวมสวนของผูถือหุน   21,852.91    21,672.23    24,313.20  
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ณ 31 ธันวาคม 2547 2548 2549 
(หนวย : ลานบาท)    

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน   55,591.79    53,814.89    79,044.98  

ที่มา: www.bam-amc.com  
 

บริษัท บริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด  
 
SAM จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2543 โดยไดจดทะเบียนเปนบริษัทบริหาร

สินทรัพย ตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ.2541 ปจจุบัน SAM มีทุนจดทะเบียนจํานวน 25 ลาน
บาท แบงเปนหุนสามัญ จํานวน 2,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยมี FIDF เปนผูถือหุนใหญของ
บริษัท ในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชําระแลวทั้งหมด 

 
               SAM มีนโยบายในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพที่รับโอนจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
รวมถึงลูกหนี้ที่รับโอนมาจากธนาคารมหานคร จํากัด (มหาชน) บริษัท บริหารสินทรัพยเพชรบุรี จํากัด ธนาคาร
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารศรีนคร จํากัด โดยไมมีนโยบายที่จะขายลูกหนี้ดังกลาวออกไปใหแก
บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด นอกจากนี้ SAM ยังมีนโยบายการประมูลซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอ
การขายจากสถาบันการเงินอื่น เพื่อมาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
                วัตถุประสงคของ SAM คือ บริหารสินทรัพยดอยคุณภาพใหเปนหนี้ที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งเปนสวนหนึ่งใน
มาตรการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อจํากัดความสูญเสียทางการเงินตอ FIDF ใหเกิดขึ้นนอยที่สุดเทาที่จะทํา
ได อีกทั้งยังเพื่อชวยใหลูกหนี้ที่มีศักยภาพมีความตั้งใจจริงในการชําระหนี้สามารถดําเนินธุรกิจตอไปได และ
ขยายโอกาสในการสรางกําไรจากการบริหารทรัพยสินที่ประมูลซื้อและนําสง FIDF เพื่อเปนการชวยฟนฟูระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยบริษัทจะทําการแกไขหนี้และปรบัปรุงโครงสรางหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนด
โดยเร็ว 

 
- คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 เมษายน 2551 
 
 ช่ือ ตําแหนง 

1.  นายเตชะพิทย แสงสิงแกว ประธานกรรมการ 
2.  นายอุทิศ ธรรมวาทิน กรรมการ 
3.  นายเข็มชัย ชุติวงศ กรรมการ 
4.  นางสาวประไพ สุวรรณรัฐ กรรมการ 
5.  นายอัชพร จารุจินดา  กรรมการ 
6.  นางสุเนตร รัตนวานิช กรรมการ 
7.  นางน้ําผ้ึง วงศสมิทธิ์ กรรมการ 
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โดยมี นายรองพล เจริญพันธุ และนายวีระชัย ตันติกุล เปนที่ปรึกษากรรมการ และมีนายสุวิทย กอปรวิริยะกิจ 
เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 

- งบการเงิน 
  

ณ 31 ธันวาคม 2547 2548 2549 
(หนวย : ลานบาท)    

สินทรัพย    
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 5,234.03 9,476.62 5,231.26 
เงินลงทุน – สุทธิ 109,662.30 91,615.46 82,585.79 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 98,787.81 53,234.09 30,914.03 
ลูกหนี้จากการรับโอนกิจการ 1,893.99 2,346.27 - 
ทรัพยสินรอการขาย 6,184.26 7,248.58 7,414.64 
อุปกรณ - สุทธิ 23.20 27.67 86.41 
ดอกเบี้ยคางรับ 1,114.20 452.10 1,748.69 
สินทรัพยอื่น 354.98 760.90 387.36 
รวมสินทรัพย 223,254.77 165,161.69 128,368.18 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน    
ดอกเบี้ยคางจาย 3,422.36 688.48 - 
ตั๋วเงินจาย 481,074.47 459,994.46 428,855.05 
เจาหนี้ธนาคาร 6,926.95 309.57 287.15 
คาดําเนินการคางจาย 5,217.69 5,627.28 7,815.91 
หนี้สินอื่น 6,394.28 8,198.93 2,935.25 
รวมหนี้สิน 503,035.75 474,818.72 439,893.36 
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว  25.00 25.00 25.00 
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน  375.88 98.03 (157.69) 
กําไร(ขาดทุน)สะสม    
ยังไมไดจัดสรร (280,181.86) (309,780.06) (311,412.49) 
รวมสวนของผูถือหุน (279,780.98) (309,657.03) (311,545.18) 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 223,254.77 165,161.69 128,348.18 
ที่มา: www.sam.or.th และ www.bol.co.th 
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3. ความสมเหตุสมผลและประโยชนของรายการเกี่ยวโยงตอธนาคาร 
 

3.1 วัตถุประสงคในการทํารายการ 
 
วัตถุประสงคในการขาย NPL Portfolio ของ STAMC ซึ่งเปนบริษัทยอยของธนาคารใหแก BAM และ 

SAM ในครั้งนี้ เพื่อให STAMC ไดรับเงินจากการขายหนี้ในสวนนี้มาชําระคืนภาระเงินกูที่ STAMC มีตอธนาคาร 
อันเปนผลใหธนาคารมีแหลงเงินที่จะสามารถปลอยสินเชื่อไดเพิ่มขึ้น ประกอบกับทําใหธนาคารมีรายไดจากการ
ขาย NPL Portfolio ของ STAMC ในครั้งนี้ และสินทรัพยเส่ียงของธนาคารลดลง อันจะเปนการชวยเสริมฐาน
เงินกองทุนของธนาคารใหดีขึ้น และจะทําใหอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคารปรับตัวสูงขึ้นสงผล
ดีตอการขยายธุรกิจของธนาคาร  

 
3.2 ความจําเปนในการทํารายการ 

 
จากผลกระทบของวิกฤต Subprime ในตลาดโลก ไดสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของธนาคารใน

รอบปที่ผานมาอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากธนาคารมีสัดสวนการลงทุนใน CDO คอนขางสูงเมื่อเทียบกับฐาน
เงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งทําใหธนาคารตองตั้งสํารองเผื่อการดอยคาของตราสารดังกลาวจํานวนมากใหเปนไป
ตามเกณฑของ BOT จึงทําใหฐานเงินกองทุนของธนาคารลดลงอยางรวดเร็ว ถึงแมธนาคารไดดําเนินการเพิ่มทุน
แลวเสร็จไปเมื่อเดือนมกราคม 2551 แตฐานเงินกองทุนของธนาคารก็ยังนับวาคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับแผนการ
ขยายธุรกิจของธนาคารในอนาคต ดังนั้น เพื่อใหธนาคารสามารถขยายธุรกิจสินเชื่อของธนาคารตอไปได ธนาคาร
จึงมีความจําเปนตองเพิ่มฐานเงินกองทุนภายในไตรมาส 2 ป 2551 ซึ่งธนาคารเล็งเห็นวาการที่ STAMC ขาย NPL 
Portfolio ออกไปจะสามารถชวยเพิ่มฐานเงินกองทุนของธนาคารไดทางหนึ่ง ประกอบกับ BAM ไดแสดงความ
จํานงที่จะซื้อ NPL Portfolio จาก STAMC โดยมีเงื่อนไขวาตองเขามาตรวจสอบขอมูล (Due Diligence) ของ 
STAMC กอน ดวยเหตุนี้คณะกรรมการของธนาคารจึงมีความเห็นวาเพื่อใหมีการเปรียบเทียบขอเสนอจากผูซื้อราย
อื่นอีกเพื่อใหเกิดการแขงขันกันขึ้นโดยที่ไมตองใชเวลามากจนเกินไป จึงเห็นควรเชิญ SAM ใหเขารวมในการเสนอ
ซื้อ NPL Portfolio ในครั้งนี้ดวย เนื่องจาก BAM และ SAM มีขอมูลลูกหนี้บางสวนที่ BAM และ SAM เปนเจาหนี้
อยูแลว จึงชวยลดระยะเวลาในการดําเนินการไปได ซึ่งทั้งสองบริษัทเปนบริษัทที่ถือหุนโดย FIDF ในสัดสวนรอยละ 
100 และรอยละ 99.99 ตามลําดับ จึงเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของธนาคาร ภายหลังจากที่ทั้ง BAM และ SAM เขา
มาตรวจสอบขอมูลของ STAMC แลว และเสนอราคาซื้อมายังธนาคารเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 STAMC ไดมี
การเจรจาตอรองกับทั้งสองบริษัทเพิ่มเติม จนไดราคาอันเปนที่นาพอใจที่ราคาไมนอยกวา 3,877 ลานบาท โดย
คาดวาจะไดรับชําระเงินสดจากการจําหนาย NPL Portfolio ใหแก BAM และ SAM ภายในไตรมาสที่ 2 ป 2551 
ซึ่งเปนไปตามกําหนดเวลาดังที่ระบุไวขางตน 

 
3.3 ขอดีและขอดอยที่ธนาคารจะไดรับจากการทํารายการ 

 
3.3.1 ขอดีที่ธนาคารจะไดรับจากการทํารายการ 
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การที่ STAMC ตัดสินใจ ขาย NPL Portfolio ออกไป กอใหเกิดประโยชนตอธนาคารดังนี้ 
 
(1) ชวยเพิ่มสภาพคลองทางการเงินใหแกธนาคาร 
 
เนื่องจาก STAMC จะนําเงินที่ไดจากการขาย NPL Portfolio ในครั้งนี้มาจายชําระคืนภาระหนี้คงคางที่ 

STAMC มีกับธนาคารจํานวนประมาณ 3,505 ลานบาท5 (ภาระหนี้ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551) โดยจะชําระ
ในทันทีภายหลังจากการขาย NPL Portfolio ใหแก BAM และ SAM แลว ซึ่งเปนการเพิ่มสภาพคลองใหแกธนาคาร 
โดยธนาคารจะสามารถนําเงินจํานวนนี้มาอํานวยสินเชื่อใหกับบุคคลภายนอกตอไป ซึ่งคาดวาจะไดผลตอบแทนสูง
กวาการใหกูยืมแก STAMC ซึ่งเปนบริษัทยอย 

 
(2) เกิดผลกําไรจากการขาย อันจะสงผลดีตอผลประกอบการของธนาคาร 
 
จากการที่ธนาคารจะขาย NPL Portfolio ใหแก BAM และ SAM ในราคาไมนอยกวา 3,877 ลานบาท 

เมื่อเทียบราคาขายขั้นต่ําดังกลาวกับมูลคาสุทธิทางบัญชีหลังกันสํารองของ NPL Portfolio ที่ประมาณ 2,732 ลาน
บาทแลว จะเห็นไดวาราคาขายขั้นต่ํามีจํานวนสูงกวามูลคาสุทธิทางบัญชีหลังกันสํารอง ดังนั้น STAMC จะมีผล
กําไรจากการขาย NPL Portfolio ในครั้งนี้เปนจํานวนประมาณ 1,145 ลานบาท อันนาจะสงผลดีตอผล
ประกอบการของ STAMC และธนาคารตามไปดวย 

 
(3) ชวยรองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร 
 
จากภาวะที่ธนาคารตองตั้งสํารองเผื่อการดอยคาของตราสารหนี้ตางประเทศที่ธนาคารลงทุนไปจํานวน

มากในปที่ผานมา ทําใหเงินกองทุนของธนาคารไมเพียงพอที่จะปลอยสินเชื่อตอไป และถึงแมธนาคารได
ดําเนินการเพิ่มทุนแลวก็อาจมีความจําเปนตองเพิ่มทุนอีกเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจของธนาคารในอนาคต 
แตการที่ STAMC ขาย NPL Portfolio ออกไป จะทําให STAMC สามารถรับรูกําไรจากการขาย NPL Portfolio 
ทันที ทําให STAMC มีเงินชําระหนี้ธนาคารไดทั้งหมดและสามารถชําระคาธรรมเนียมใหธนาคารตามสัญญา
วาจางการบริหารจัดการฯ ได อันจะสงผลในแงบวกตอผลการดําเนินงานของธนาคาร ซึ่งสงผลตอการเพิ่มขึ้นของ
ฐานเงินกองทุนของธนาคารและรองรับการขยายตัวของธุรกิจของธนาคารตอไป  

 
(4) ชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดผลขาดทุนจากการบริหาร NPL Portfolio ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 
เนื่องจาก NPL Portfolio ที่ STAMC จะขายนี้เปนหนี้ที่ไดรับโอนมาจากธนาคารอีกตอหนึ่ง ซึ่งเปนหนี้ที่

ไมกอใหเกิดรายไดที่สะสมมาเปนเวลานาน รวมถึงยังมีความเปนไปไดที่หลักประกันที่มีอยูจะมีมูลคาลดลงใน
อนาคต ซึ่งกอใหเกิดความเสี่ยงที่จะไมสามารถรับผลตอบแทนคืนจากการบริหารหนี้ตอไปของ STAMC และทําให 

                                                 
5 ประกอบดวยเงินกูยืมจํานวน 2,929 ลานบาท ดอกเบี้ยคางจายจํานวน 13 ลานบาท เจาหนี้คางจายจํานวน 545 ลานบาท คาใชจายคางจาย
จํานวน 7 ลานบาท และหนี้สินอื่นจํานวน 11 ลานบาท 
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STAMC ตองตั้งสํารองเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะกระทบตอผลการดําเนินงานของธนาคารในอนาคต ดังนั้นการขายหนี้
ดังกลาวออกไปจะชวยทําใหธนาคารลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานดังกลาวได 

 
3.3.2 ขอดอยที่ธนาคารจะไดรับจากการทํารายการ 
 
(1) STAMC สูญเสียโอกาสที่จะไดผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการบริหาร NPL Portfolio ตอไป 
 
การขาย NPL Portfolio ที่ราคาไมนอยกวา 3,877 ลานบาท ใหแก BAM และ SAM ณ ตอนนี้ ยอม

แสดงวา BAM และ SAM ไดประเมินแลววาหากซื้อหนี้ดังกลาวไปบริหารแลว มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่จะ
ไดรับในอนาคตจากการบริหารหนี้ดังกลาวนาจะสูงกวามูลคาที่ BAM และ SAM ซื้อจาก STAMC เพื่อใหได
ผลตอบแทนตามที่ BAM และ SAM กําหนด ดังนั้นหาก STAMC บริหารหนี้ตอไป STAMC ก็นาจะไดผลตอบแทน
มากกวาที่ขาย NPL Portfolio ไป ณ ตอนนี้ กลาวคือการทํารายการนี้ เปนผลให STAMC อาจสูญเสียผลตอบแทน
เพิ่มขึ้นที่อาจไดรับจากการบริหาร NPL Portfolio ตอไป อยางไรก็ตาม ผลตอบแทนที่อาจเพิ่มขึ้นดังกลาวก็มีความ
ไมแนนอน ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ และการเงินของประเทศตอไปในอนาคต วาจะเอื้ออํานวยใหสามารถขาย
หลักประกันไดในระดับราคาที่ตองการตอไปหรือไม หรือลูกหนี้ที่ปจจุบันสามารถผอนชําระหนี้ไดตามแผนปรับ
โครงสรางหนี้จะสามารถดําเนินธุรกิจตอไปและมีกําลังผอนชําระหนี้ตามแผนตอเนื่องหรือไม 

 
3.4 ขอดีและขอดอยจากการทํารายการกับ BAM และ SAM ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเปรียบเทียบกับการ

ทํารายการกับบุคคลภายนอก 
 

3.4.1 ขอดีจากการขาย NPL Portfolio ให BAM และ SAM แทนที่จะขายใหกับสถาบันการเงินหรือ
บริษัทบริหารสินทรัพยรายอื่น 

 
(1) ชวยลดเวลาและขั้นตอนในการขาย NPL Portfolio ทําใหสามารถดําเนินการขาย 

NPL Portfolio ไดภายในเวลาที่กําหนด 
 
เนื่องจากโดยปกติการจําหนายหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดหรือสินทรัพยดอยคุณภาพ

เปนการทั่วไปของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย จะตองเปดใหมีการประมูล โดยจะมีการ
วาจางบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญดานการประมูลเปนผูดําเนินการจัดการประมูล กลาวคือ
บริษัทผูดําเนินการจัดการประมูลจะตองเขามารวบรวมเอกสารเกี่ยวกับลูกหนี้หรือสินทรัพย
ทั้งหมดที่จะนําออกขาย และจัดขอมูลใหเปนระบบเพื่อใหบริษัทที่เขารวมประมูลเขามา
ตรวจสอบขอมูลไดอยางสะดวก โดยคาดวาการเปดประมูลแบบเปนการทั่วไปอาจตองใช
เวลาในการดําเนินการจัดการประมูลเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3 – 6 เดือน ซึ่งขั้นตอนการ
ดําเนินการตางๆ เหลานี้จะกอใหเกิดคาใชจายและขั้นตอนการดําเนินงานเพิ่มขึ้นแก STAMC 
การที่ STAMC ขายหนี้ NPL Portfolio ใหกับ BAM และ SAM ในครั้งนี้ ไดจัดใหมีการแขงขัน
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กันระหวาง BAM กับ SAM เทานั้น โดย STAMC ลดขั้นตอนการวาจางผูดําเนินการประมูล
ออกไป แตจัดการขาย NPL Portfolio เอง และใชเจาหนาที่ที่มีอยูดําเนินการจัดเตรียมขอมูล
ของลูกหนี้เพื่อให BAM และ SAM เขามาตรวจสอบขอมูล อีกทั้ง BAM และ SAM มีขอมูล
ลูกหนี้บางสวนที่ BAM และ SAM เปนเจาหนี้อยูแลวซึ่งทําใหลดขั้นตอนในการดําเนินงานไป
ได จึงใชเวลาประมาณ 2 – 3 เดือนนับตั้งแตวันที่เริ่มเตรียมขอมูลของ NPL Portfolio จนถึง
วันที่มีมติคณะกรรมการธนาคารใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการขาย NPL 
Portfolio ในครั้งนี้ และสามารถดําเนินการขาย NPL Portfolio ใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 2 
ตามกําหนดเวลาที่วางแผนไว และสามารถประหยัดคาใชจายในการจางผูดําเนินการจัดการ
ประมูลไปไดอีกหลายลานบาท การที่ STAMC จําเปนตองขาย NPL Portfolio ใหแลวเสร็จ
ภายในไตรมาส 2 ของป 2551 ก็เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบตอเนื่องจาก
การดอยคาของ CDO ที่อาจมีโอกาสทําใหอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคาร
ลดลงต่ํากวาเกณฑได ทั้งนี้ ณ 31 มีนาคม 2551 ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอ
สินทรัพยเส่ียงรอยละ 10.13 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กฎหมายกําหนดที่ไมต่ํากวารอยละ 8.50 
ดังนั้น การขาย NPL Portfolio ใหเสร็จโดยเร็วจะชวยใหอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง
ของธนาคารอยูในระดับที่ธนาคารสามารถขยายสินเชื่อและการดําเนินธุรกิจไดตามที่วางแผน
ไวไดตอไป  

 
3.4.2 ขอดอยจากการขาย NPL Portfolio ให BAM และ SAM แทนที่จะขายใหกับสถาบันการเงิน

หรือบริษัทบริหารสินทรัพยรายอื่น 
 

(1) ขอดอยในแงของราคาขาย NPL Portfolio ที่ไดจากการขายให BAM และ SAM 
อาจจะไมไดขอเสนอที่ดีที่สุดซึ่งอาจไดรับจากการเปดประมูลขายเปนการทั่วไป 

 
หาก STAMC เปดใหมีการประมูลขาย NPL Portfolio เปนการทั่วไป ก็อาจทําใหมี

สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยอื่นๆ ใหความสนใจและเสนอราคาซื้อเขามา
เปรียบเทียบกันหลายราย อันจะทําให STAMC อาจไดรับขอเสนอที่ดีกวาที่ไดรับจาก BAM 
และ SAM ทั้งในแงของราคาซื้อและเงื่อนไขตางๆ อยางไรก็ตาม ธนาคารก็ควรตองพิจารณา
ถึงความจําเปนในการเพิ่มเงินกองทุนภายในเวลาที่กําหนด รวมถึงการประหยัดคาใชจาย
ตางๆ ควบคูกันไปดวย 

 
4. ความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ 
 

 ความเหมาะสมของราคา 
 

ที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อ โดยการประเมินมูลคา NPL Portfolio 
ดวยวิธีการตางๆ ดังตอไปนี้  
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4.1 วิธีตนทุนการไดมา (Acquisition Cost) 
4.2 วิธีมูลคาเงินลงทุนตามบัญชี (Book Value) 
4.5 วิธีกระแสเงินสดสวนลดที่คาดวาจะไดรับ (Expected Realizable Value) 
     

4.1. วิธีตนทุนการไดมา (Acquisition Cost) 
 

ในการประเมินมูลคา NPL Portfolio ตามวิธีนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินใชตนทุนการไดมาของ NPL 
Portfolio ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 อันเปนวันที่อางอิงของขอมูล NPL Portfolio ที่ BAM และ SAM ใชเพื่อ
ประกอบการประเมินมูลคา NPL Portfolio โดยตนทุนการไดมาคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 ซึ่งประเมิน
จากตนทุนการไดมาของ NPL Portfolio ของ STAMC ณ วันที่มีการโอนเขามาในบัญชีของ STAMC หักดวยเงินที่
ไดรับจากการผอนชําระของลูกหนี้หรือการขายหลักประกันของลูกหนี้ที่ผานมานับแตวันรับโอนจนถึงวันที่ 29 
กุมภาพันธ 2551 มีจํานวน 3,305.58 ลานบาท 

 
4.2. วิธีมูลคาเงินลงทุนตามบัญชี (Book Value) 

 
การประเมินมูลคา NPL Portfolio ตามวิธีนี้ แสดงใหเห็นถึงมูลคา NPL Portfolio ที่จะถูกจําหนายไป

ของ STAMC ซึ่งปรากฏตามบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยในที่นี้ เปนการประเมินจากมูลคาตามบัญชีของ NPL 
Portfolio ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 ซึ่งยังมิไดสอบทานโดยผูสอบบัญชี โดยมูลคาตามบัญชีของ NPL 
Portfolio สามารถคํานวณไดดังนี้  

 จํานวน (ลานบาท) 
เงินลงทุนใน NPL Portfolio 3,305.58 
หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน1 (573.23) 
เงินลงทุนใน NPL Portfolio – สุทธิ 2,732.35 

1 เปนไปตามเกณฑการตั้งสํารองของ BOT ตามเกณฑ IAS 39 ซ่ึงสามารถสรุปได ดังนี้ 
ลูกหนี้ที่ไมมีหลักประกัน                 อัตราการตั้งสํารองรอยละ 100 ของราคาทุน 
ลูกหนี้ที่มีหลักประกันประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสราง      อัตราการตั้งสํารองรอยละ 62 ของราคาประเมิน 
ลูกหนี้ที่มีหลักประกันประเภทเครื่องจักร                      อัตราการตั้งสํารองรอยละ 100 ของราคาทุน 
ลูกหนี้ที่มีหลักประกันประเภทหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อัตราการตั้งสํารองตามมูลคาราคาตลาด 
ลูกหนี้ที่หลักประกันประเภทหลักทรัพยที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อัตราการตั้งสํารองตามมูลคาตามบัญชี 
 
มูลคา NPL Portfolio จากการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้ เทากับ 2,732.35 ลานบาท  
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4.3. วิธีกระแสเงินสดสวนลดที่คาดวาจะไดรับ (Expected Realizable Value) 
 
 การประเมินมูลคาโดยวิธีกระแสเงินสดสวนลดที่คาดวาจะไดรับ เปนการหามูลคาปจจุบันของกระแส
เงินสดที่ STAMC จะไดรับจาก NPL Portfolio ในอนาคตบนสมมติฐานทั้งปจจุบันและอนาคต ในกรณีที่ STAMC 
ยังคงบริหาร NPL Porfolio ดวยตนเองตอไป ที่ปรึกษาทางการเงินไดทําการประเมินมูลคาของ NPL Portfolio 
โดยใชมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่ไดจากประมาณการทางการเงินภายใตสมมติฐานตางๆ ที่ปรึกษา
ทางการเงินไดสอบถามขอมูลและตรวจสอบเอกสารเพื่อประกอบการจัดทําประมาณการทางการเงินจาก
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของของ STAMC และ/หรือ ธนาคาร และไดปรับแกไขขอมูลบางสวน ในการประเมินมูลคา NPL 
Portfolio ในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินประเมินบนสมมติฐานการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องในอนาคตของ 
STAMC และไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญเกิดขึ้น รวมทั้งเปนไปตามสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยมี
วัตถุประสงคในการพิจารณาหามูลคา NPL Portfolio ที่เหมาะสมในการเสนอขายในครั้งนี้เทานั้น หากภาวะ
เศรษฐกิจและปจจัยภาวะภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งสถานะของกิจการและของ
ลูกหนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญจากสมมติฐานที่กลาวขางตน มูลคา NPL Portfolio ที่ประเมินไดตาม
วิธีนี้จะเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน และมูลคาดังกลาวจะไมสามารถใชเปนมูลคาอางอิงนอกเหนือจาก
วัตถุประสงคที่กลาวมาขางตน 
 
สมมติฐานที่สําคัญที่ใชในการจัดทําประมาณการทางการเงิน 
  

ที่มาของสมมติฐานในการจัดทําประมาณการทางการเงินประกอบดวยขอมูลทางการเงินจาก STAMC 
และ/หรือ ธนาคาร ขอมูลภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันและอนาคต รวมถึงการสัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการ
บริหาร NPL Portfolio และไดปรับปรุงแกไขขอมูลบางสวนเพื่อใหการประเมินมูลคา NPL Portfolio เกิดความ
เหมาะสมโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ทั้งนี้ ในการจัดทําประมาณการทางการเงินนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินไดจัดทํา
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้แตละรายภายหลังหักคาใชจายที่เกี่ยวของตางๆ แลว และ
คํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดโดยใชอัตราสวนลดที่เหมาะสม 
 

• ที่มาของกระแสเงินสดจาก NPL Portfolio  

กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจาก NPL Portfolio มีที่มาดังตอไปนี้ 

- ในกรณีที่ลูกหนี้ยังชําระหนี้ไดตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจะ
เปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขที่อยูในสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ กระแสเงินสดที่คาดวาจะ
ไดรับในสวนนี้คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 12 ของจํานวนเงินลงทุนรวมของ NPL Portfolio 

- ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจะมาจากการจําหนายหลักประกัน 
โดยอางอิงจากราคาประเมินลาสุดของหลักประกัน ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่หลักประกันเปนที่ดินและ
ส่ิงปลูกสรางที่จดจํานองไวเปนหลักประกันลําดับ 1 กับธนาคาร และหลักทรัพยที่จดทะเบียนอยูใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ที่มีราคาตลาดอางอิง กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในสวนนี้คิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 88 ของจํานวนเงินลงทุนรวมของ NPL Portfolio 
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• ประมาณการอัตราสวนลดจากราคาประเมินมูลคาหลักประกัน 

ในกรณีที่คาดวาจะไดรับกระแสเงินสดจากการจําหนายหลักประกัน ที่ปรึกษาทางการเงินกําหนด
สมมติฐานใหจําหนายหลักประกันไดในราคาเทากับรอยละ 70 ของราคาประเมินมูลคาหลักประกันตาม 
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารที่เกี่ยวของของธนาคารและ STAMC ซึ่งพบวา ราคาขายทรัพยสินที่ 
STAMC ไดรับจากการขายหลักประกันในอดีตที่ผานมา มีมูลคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 70 ของราคาประเมิน
มูลคาหลักประกัน ที่ปรึกษาทางการเงินจึงกําหนดใหมูลคาหลักประกันที่คาดวาจะไดรับเทากับรอยละ 70 
ของราคาประเมินมูลคาหลักประกัน     
 
• ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับกระแสเงินสด 

- ในกรณีที่คาดวาจะไดรับกระแสเงินสดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับ
กระแสเงินสดจะเปนไปตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

- ในกรณีที่คาดวาจะไดรับกระแสเงินสดจากการจําหนายหลักประกัน ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับ
กระแสเงินสดจะขึ้นอยูกับขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนการดําเนินการ ประมาณการระยะเวลา (ป) 

อยูระหวางเตรียมดําเนินการฟองรอง 6.0 
อยูระหวางดําเนินการฟองรอง 5.5 
อยูระหวางบังคับคดี 4.5 
อยูระหวางขายทอดตลาด 3.5 
อยูระหวางรอรับเงินจากการขายทอดตลาด 1.0 

 
• คาใชจายที่เกี่ยวของ ไดประมาณการไวใหสอดคลองกับแนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการ

ปฏิบัติตาม IAS 39 ของ BOT ตามที่ไดจากการรวบรวมขอมูลจากบริษัทบริหารสินทรัพยตางๆ ดังนี้ 

- คาใชจายในการดําเนินคดี ประมาณการไวที่ประมาณรอยละ 2.0 ของราคาประเมินหลักประกัน  

- คาใชจายกรมบังคับคดี ประมาณการไวที่ประมาณรอยละ 5.5 ของราคาประเมินหลักประกัน  

- คาใชจายในการขาย ประมาณการไวที่ประมาณรอยละ 2.5 ของราคาหลักประกันที่คาดวาจะขาย
ได  

- คาใชจายในการบริหารจัดการ ประมาณการไวที่รอยละ 30 ของกระแสเงินสดสุทธิที่ไดรับจากการ
ชําระหนี้ตามเงื่อนไขสัญญาปรับโครงสรางหนี้และการจําหนายหลักประกัน ซึ่งเปนไปตามสัญญา
วาจางการบริหารจัดการฯ ดังที่ไดกลาวไวกอนหนานี้ 

 



 

 40

• อัตราสวนลด (Discount Rate) 

ในการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับ ที่ปรึกษาทางการเงินกําหนดให
อัตราสวนลดเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูสําหรับลูกคารายใหญชั้นดี (Minimum Loan Rate: MLR) ใน
ปจจุบันธนาคาร โดยมีอัตรารอยละ 7.125 ตอป ซึ่งเปนผลตอบแทนขั้นต่ําที่ธนาคารคาดวาจะไดรับการ
ปลอยสินเชื่อใหแกลูกหนี้ชั้นดี 

สําหรับธุรกิจธนาคาร การใช Weighted Average Cost of Capital (“WACC”) เปนอัตราสวนลดเพื่อ
คํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดอาจไมเหมาะสม เนื่องจากการคํานวณ WACC ประกอบดวย 
ตนทุนของเงินกูยืม (Cost of Debt) และตนทุนของสวนของผูถือหุน (Cost of Equity) ซึ่งจากลักษณะของ
ธุรกิจธนาคารจะมีแหลงเงินกูมาจากเงินฝาก โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารอยูระหวางรอยละ 
1.00 – 3.25  ซึ่งเปนตนทุนที่ต่ํากวาตนทุนจากการกูยืมจากแหลงอื่น จึงทําใหตนทุนเงินกูยืมของธุรกิจ
ธนาคารต่ํากวาธุรกิจอื่น ประกอบกับหนี้สินของธุรกิจธนาคารมีสัดสวนที่คอนขางสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
สวนของผูถือหุน สงผลให WACC ของธุรกิจธนาคารมักจะอยูในระดับต่ํา ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได
คํานวณ WACC ของธนาคาร ตามโครงสรางทางการเงิน ณ 31 มีนาคม 2551 เทากับรอยละ 3.81 ดังนั้น 
การนํา WACC มาใชเปนอัตราสวนลดเพื่อคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดอาจไมเหมาะสม ซึ่ง
โดยทั่วไปอัตราสวนลดมักจะใชอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุน 

 
มูลคา NPL Portfolio จากการคํานวณภายใตสมมติฐานขางตนอยูที่ 3,300.34 ลานบาท  
 
การวิเคราะหคาความไว (Sensitivity Analysis)  
 
เพื่อเปนการตรวจสอบผลกระทบของอัตราสวนลด (Discount Rate) และอัตราสวนลดจากราคา

ประเมินมูลคาหลักประกันที่มีตอการคํานวณมูลคา NPL Portfolio ที่ปรึกษาทางการเงินไดวิเคราะหคาความไว
โดยกําหนดใหอัตราสวนลดและอัตราสวนลดจากราคาประเมินมูลคาหลักประกัน เปล่ียนแปลงไปในการคิดลด
มูลคาปจจุบัน โดยกําหนดใหอัตราสวนลดอยูในชวงตั้งแตรอยละ 7.00 – รอยละ 12.00 ตอป และใหจําหนาย
หลักประกันไดในชวงราคาคิดเปนอัตรารอยละ 50 – รอยละ 100 ของราคาประเมินมูลคาหลักประกัน มูลคา 
NPL Portfolio ที่ไดจากการวิเคราะหคาความไวในแตละกรณี แสดงไดดังนี้ 

หนวย: ลานบาท 
อัตราสวนลด รอยละของราคาประเมินมูลคาหลักประกัน 

(รอยละ) 50 60 70 80 90 100 
7.000  2,869.40   3,087.67   3,306.28   3,525.10   3,744.06   3,963.13  
7.125  2,864.60   3,082.30   3,300.34   3,518.59   3,736.99   3,955.48  
8.000  2,831.43   3,045.20   3,259.30   3,473.60   3,688.05   3,902.59  
9.000  2,794.36   3,003.74   3,213.45   3,423.36   3,633.41   3,843.54  

10.000  2,758.16   2,963.28   3,168.71   3,374.34   3,580.10   3,785.95  
11.000  2,722.81   2,923.77   3,125.04   3,326.49   3,528.08   3,729.75  
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อัตราสวนลด รอยละของราคาประเมินมูลคาหลักประกัน 
(รอยละ) 50 60 70 80 90 100 
12.000  2,688.28   2,885.19   3,082.40   3,279.79   3,477.31   3,674.91  

 
จากการวิเคราะหคาความไวขางตน มูลคา NPL Portfolio จะอยูในชวง 2,688.28 – 3,963.13 ลาน

บาท แตเนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวาโอกาสในการขายหลักประกันไดในอัตรารอยละ 90 และ
รอยละ 100 ของราคาประเมินมูลคาหลักประกันมีความเปนไปไดคอนขางนอย เนื่องจากราคาขายหลักประกัน
ภายใตการบังคับขายไมนาจะมีราคาสูงเทียบเทาราคาประเมินภายใตราคาตลาดตามปกติ ในขณะเดียวกัน 
โอกาสในการขายหลักประกันไดในอัตรารอยละ 50 ของราคาประเมินมูลคาหลักประกันก็นาจะมีความเปนไปได
คอนขางนอยเชนกัน เนื่องจากการขายหลักประกันโดยเฉลี่ยทั้ง NPL Portfolio ไดในราคาดังกลาวอาจมีมูลคา
นอยเกินไป ดังนั้นมูลคา NPL Portfolio ที่เหมาะสมจากการวิเคราะหคาความไวขางตนจึงอยูในชวง 2,885.19 – 
3,525.10 ลานบาท  

 
สรุปความเห็นเกี่ยวกับมูลคาสินทรัพย 
 
ตารางสรุปเปรียบเทียบมูลคา NPL Portfolio ประเมินดวยวิธีตางๆ ไดดังนี้  
  

มูลคา NPL 
Portfolio 

ราคาเสนอ
ซื้อต่ําสุด 

มูลคา NPL Portfolio สูง (ต่ํา)
กวาราคาเสนอซื้อต่ําสุด 

วิธีการประเมินมูลคาสินทรัพย 

(ลานบาท) (ลานบาท) ลานบาท รอยละ 
1.วิธีตนทุนการไดมา  
    (Acquisition Cost) 

3,305.58 3,877 (571.42) (14.74%) 

2.วิธีมูลคาเงินลงทุนตามบัญชี  
    (Book Value) 

2,732.35 3,877 (1,144.65) (29.52%) 

3.วิธีกระแสเงินสดสวนลดที่คาดวาจะ
ไดรับ (Expected Realizable Value) 

2,885.19 – 
3,525.10 

3,877 (351.90) – 
(991.81) 

(9.08) – 
(25.58%) 

 
 จากตารางสรุปขางตนจะเห็นวา มูลคา NPL Portfolio อยูระหวาง 2,732.35 – 3,525.10 ลานบาท ที่
ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา การประเมินมูลคา NPL Portfolio ดวยวิธีตนทุนการไดมาไมเหมาะสม 
เนื่องจากวิธีดังกลาวมิไดคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงของ NPL Portfolio ที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาซึ่ง NPL 
Portfolio ของ STAMC และวิธีมูลคาเงินลงทุนตามบัญชีไมเหมาะสมสําหรับการประเมินมูลคา NPL Portfolio 
เนื่องจากวิธีดังกลาวไดมีการตั้งสํารองไวมากที่สุดเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ประกาศโดย BOT จึงอาจทําให
มูลคาสินทรัพยที่ไดจากวิธีดังกลาวต่ําเกินกวาความเปนจริง จึงไมนาที่จะสะทอนใหเห็นถึงมูลคา NPL Portfolio 
ที่แทจริง  
 



 

 42

ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา วิธีที่ควรนํามาใชประเมินมูลคา NPL Portfolio คือ วิธีกระแสเงินสด
สวนลดที่คาดวาจะไดรับ เนื่องจากวิธีดังกลาวคํานึงถึงจํานวนเงินสดที่ STAMC นาจะไดรับจากลูกหนี้แตละราย
ใน NPL Portfolio ภายใตสถานการณปจจุบัน ซึ่งนาจะสะทอนมูลคา NPL Portfolio ไดอยางแทจริง ดังนั้น จาก
การประเมินมูลคาสินทรัพยตามวิธีกระแสเงินสดสวนลดที่คาดวาจะไดรับ สามารถสรุปมูลคาที่เหมาะสมอยู
ระหวาง 2,885.19 – 3,525.10 ลานบาท  

 
 ความเหมาะสมของเงื่อนไขของรายการ  

 
จากความจําเปนที่ธนาคารจะตองดําเนินการจําหนาย NPL Portfolio ใหเสร็จส้ินภายในไตรมาสที่ 2 ป 

2551 เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางรวดเร็ว STAMC จึงไดเชิญให BAM และ SAM เขารวมในการ
เสนอซื้อ NPL Portfolio ในครั้งนี้ เนื่องจาก BAM และ SAM มีขอมูลลูกหนี้บางสวนที่ BAM และ SAM เปน
เจาหนี้อยูแลว จึงชวยลดระยะเวลาในการดําเนินการไปได โดย BAM และ SAM ไดดําเนินการตามขั้นตอนที่เปน
ที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปในการทําการประเมินมูลคา NPL Portfolio คือไดเขามาทําการตรวจสอบขอมูลลูกหนี้
กอนที่จะกําหนดราคาเสนอซื้อ โดยภายหลังจากที่เสนอราคาซื้อมายังธนาคารแลว STAMC ยังไดมีการเจรจา
ตอรองกับทั้ง BAM และ SAM เพิ่มเติมจนไดราคาอันเปนที่นาพอใจ ดังนั้น STAMC จึงคาดวาจะไดรับชําระเงิน
สดจากการจําหนาย NPL Portfolio ใหแก BAM และ SAM ครั้งเดียวเต็มจํานวนภายในไตรมาสที่ 2 ป 2551 ซึ่ง
เปนไปตามกําหนดเวลาดังที่ระบุไวขางตน ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินเห็นวา เงื่อนไขของรายการดังกลาวเปน
เงื่อนไขที่เหมาะสมเนื่องจากมีการดําเนินการตามขั้นตอนการประเมินมูลคา NPL Portfolio ที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป 
และราคาที่ขายไดมีมูลคาสูงกวามูลคา NPL Portfolio ที่ไดจากการประเมิน    

 
5. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน  
 

จากการที่คณะกรรมการธนาคารมีมติที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อขออนุมัติการขาย NPL 
Portfolio ของ STAMC ซึ่งเปนบริษัทยอยของธนาคาร ใหแก BAM และ SAM ในราคาไมนอยกวา 3,877 ลานบาท 
โดย BAM และ SAM เปนบริษัทที่มี FIDF เปนผูถือหุนรายใหญที่ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 และ 99.99 
ตามลําดับ จึงทําใหการขาย NPL Portfolio ในครั้งนี้ถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ การขาย NPL Portfolio ของ STAMC จะชวยใหเกิดขอดีตอธนาคาร ดังนี้  

 
 ชวยใหธนาคารไดรับเงินจากการชําระคืนหนี้ของ STAMC ในทันทีภายหลังจากการขาย NPL Portfolio 
ใหแก BAM และ SAM แลว ซึ่งจะชวยใหธนาคารสามารถนําเงินจํานวนดังกลาวไปปลอยสินเชื่อ
เพิ่มขึ้น อันจะสงผลในแงบวกตอผลการดําเนินงานของธนาคาร 

 เกิดผลกําไรจากการขาย NPL Portfolio ออกไป เนื่องจากราคาขายขั้นต่ําที่ 3,877 ลานบาทมีจํานวน
สูงกวามูลคาสุทธิทางบัญชีหลังกันสํารอง ดังนั้น STAMC จะมีผลกําไรจากการขาย NPL Portfolio ใน
ครั้งนี้ อันนาจะสงผลดีตอผลประกอบการของ STAMC และธนาคารตามไปดวย 

 การที่ STAMC ขาย NPL Portfolio ออกไป จะทําให STAMC สามารถรับรูกําไรจากการขาย NPL 
Portfolio ไดทันที อันจะสงผลในแงบวกตอผลการดําเนินงานและกําไรสะสมของธนาคาร ทั้งจากการ
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ไดรับชําระหนี้จาก STAMC และจากการรับรูผลการดําเนินงานในฐานะที่ STAMC เปนบริษัทยอยของ
ธนาคาร ซึ่งจะชวยเสริมฐานเงินกองทุนของธนาคารใหมีความแข็งแกรงยิ่งขึ้น และยังอาจสงผลตอการ
เพิ่มขึ้นของอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคารเพื่อสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ของธนาคารในระยะสั้นได 

 ชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดผลขาดทุนจากการบริหาร NPL Portfolio ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งหาก
การบริหาร NPL Portfolio เกิดผลขาดทุนจะทําให STAMC ตองตั้งสํารองเพิ่มขึ้น อันจะกระทบตอผล
การดําเนินงานของธนาคารในอนาคต  

 
อยางไรก็ตาม ธนาคารและ STAMC อาจสูญเสียโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการที่ 

STAMC บริหาร NPL Portfolio ตอไปเอง  
 
สําหรับการขาย NPL Portfoilo ในครั้งนี้ ธนาคารวางแผนการขายวาจะตองดําเนินการใหเสร็จส้ิน

ภายในไตรมาสที่ 2 ของป 2551 จึงทําให STAMC ตองรีบดําเนินการจัดการขายและไดเชิญ BAM กับ SAM เขา
รวมในการเสนอซื้อ NPL Portfolio โดย STAMC ไดจัดการขาย NPL Portfolio เอง ซึ่งจะชวยลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการจัดการใหส้ันลง เพื่อใหการขาย NPL Portfolio สําเร็จเสร็จส้ินตามแผนที่ไดวางไว อยางไรก็ตาม การ
เชิญเฉพาะ BAM และ SAM เขารวมในการเสนอซื้ออาจกอใหเกิดผลเสียตอธนาคาร ในกรณีที่หาก STAMC เปด
ใหมีการประมูลขาย NPL Portfolio เปนการทั่วไป และมีสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยอื่นๆ ใหความ
สนใจและเสนอราคาซื้อเขามาเปรียบเทียบกันหลายราย อาจจะทําให STAMC ไดรับขอเสนอที่ดีกวาที่ไดรับจาก 
BAM และ SAM ทั้งในแงของราคาซื้อและเงื่อนไขตางๆ 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาราคาขายของ NPL Portfolio ของ STAMC ตามวิธีการประเมินมูลคา 

3 วิธี ไดแก วิธีตนทุนการไดมา วิธีมูลคาตามบัญชี และวิธีกระแสเงินสวนลดที่คาดวาจะไดรับ ซึ่งวิธีที่เหมาะสมที่
นํามาใชประเมินมูลคา NPL Portfolio ของ STAMC ไดแก วิธีกระแสเงินสวนลดที่คาดวาจะไดรับ โดยมีมูลคา 
NPL Portfolio ที่เหมาะสมอยูระหวาง 2,885.19 – 3,525.10 ลานบาท   

 
 ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา ผูถือหุนควรลงมติอนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ 

โดยราคาขายที่ไมนอยกวา 3,877 ลานบาทนั้น สูงกวาชวงมูลคา NPL Portfolio ที่คํานวณไดจากการประเมิน
ของที่ปรึกษาทางการเงินที่ 2,885.19 – 3,525.10 ลานบาท ในขณะที่เงื่อนไขของรายการเปนเงื่อนไขที่เหมาะสม
เนื่องจากทําใหธนาคารไดรับเงินจากการขาย NPL Portfolio ภายในกําหนดเวลาที่วางไว และมีการดําเนินการ
ตามขั้นตอนการประเมินมูลคา NPL Portfolio ที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป นอกจากนี้ เงินที่ไดจากการขาย NPL 
Portfolio ในครั้งนี้ จะชวยใหธนาคารมีเงินทุนเพิ่มเติมสําหรับการขยายธุรกิจและการดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงานของธนาคารที่ไดกําหนดไว  

 
ทั้งนี้ การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติในการเขาทํารายการในครั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูถือหุน

ของธนาคาร ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินไดเปดเผยขอมูลของธนาคาร และ/หรือ STAMC ที่เกี่ยวของ และให
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ความเห็นบนพื้นฐานของขอมูลที่ไดรับจากธนาคาร และ/หรือ STAMC รวมทั้งจากการสัมภาษณผูบริหารและ
เจาหนาที่ของธนาคาร และ/หรือ STAMC ซึ่งตั้งอยูบนสมมติฐานที่วา ขอมูลและสมมติฐานที่ไดรับเปนขอมูลที่มี
ความเชื่อถือได ครบถวนและถูกตองตามความเปนจริง  

 
ทั้งนี้ ผูถือหุนควรศึกษาขอมูลในเอกสารตางๆ ที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในครั้งนี้

ดวย เพื่อใชวิจารณญาณ และดุลยพินิจประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเพื่อลงมติไดอยางเหมาะสม  
 
ที่ปรึกษาทางการเงินขอรับรองวา ไดพิจารณาใหความเห็นดวยความรอบคอบตามหลักมาตรฐาน

วิชาชีพ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

  (นายธนาธิป  วิทยะสิรินันท) 
กรรมการผูจัดการ 

บริษัท เซจแคปปตอล จํากัด 

 
 



 
 

เอกสารประกอบการเขารวมประชุม 
 
 
 

1. คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และ
หลักฐานแสดงตนเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุน

2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
3. ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ขอบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
6. ขั้นตอนการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551
7. แผนที่สถานที่จัดประชุม

 
 
 
 



 

 
 

คําช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน คําช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การออกการออกเสียงลงเสียงลงคะแนนคะแนน    การมอบการมอบฉันทะฉันทะ  
และและหลักฐานแสดงหลักฐานแสดงตนตนเขารวมประชุมเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน 

 
 
การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
 

1. ผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป ของวันประชุม ณ บริเวณ
ชั้น 1 ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม    
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

2. ธนาคารใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเขาประชุม ดังนั้น ขอใหผูเขาประชุมโปรดนําเอกสารที่
ธนาคารสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ซึ่งไดพิมพ Barcode ไวมาสําหรับ
การลงทะเบียนดวย 

 
การออกเสียงลงคะแนน 
 

ตามขอบังคับของธนาคาร ขอ 33.  34. และ 35. กําหนดไว ดงันี้ 
ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี)  มา

ประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไม
นอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม เวนแตจะมีกฎหมายกําหนด
ไวเปนอยางอื่น 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใดเมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมงจํานวนผูถือ
หุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผู
ถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ 
ใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้ง
หลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

 
ขอ 34. ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได โดย

ตองยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับ
มอบฉันทะเขาประชุม หนังสือมอบฉันทะใหทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 

 



 

ขอ 35. การออกเสียงลงคะแนนใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ โดยใหนับหนึ่ง
หุนเปนหนึ่งเสียง ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะไดลงมติ ผูนั้นไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนดวยในขอนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในสวนที่ถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิใหใชบังคับกับกรณี
ที่บริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิและกําหนดใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอยกวาหุนสามัญ 

เวนแตในขอบังคับนี้หรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น   การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของ
ที่ประชุมผูถือหุน   ไมวาจะเปนการลงคะแนนโดยเปดเผยหรือโดยลับ   ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหผูเปนประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการตกลงเขาทํารายการเพื่อกอใหเกิด
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญและ/หรือสิทธิในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญ
ของบริษัท ทั้งนี้ การตกลงเขาทํารายการดังกลาวเปนกรณีที่ตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทตามขอกําหนด กฎ หรือประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ   ใหถือเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ในกรณีบริษัทมีการตกลงเขาทํารายการซึ่งเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ
รายการเพื่อกอใหเกิดการไดมาหรือการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญและ/หรือสิทธิในการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจะตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดหรือประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑ วิธีการ และ
การเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยเกี่ยวกับ
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน 

 
 

การมอบฉันทะ 
 

ธนาคารไดจัดสงแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
ไดกําหนดไว ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผูถือหุน เพื่อให 
ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถพิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือจะ
มอบฉันทะใหกรรมการธนาคาร (ตามรายชื่อกรรมการที่ธนาคารกําหนด) ใหเปนผูรับมอบฉันทะเพื่อเขา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทน 

 

ทั้งนี้ กรณีที่ผูถือหุนตองการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได 
หรือในกรณีที่ผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน    



 

ผูรับฝากและดูแลหุน สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได   โดยสามารถ download ไดที่ 
website: http//www.bankthai.co.th   
 

1. การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูรับมอบฉันทะ  

• ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุม  และออกเสียง      
ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

• ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบ
ฉันทะใหถูกตองครบถวน 

• ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปยื่นตอเจาหนาที่ของธนาคาร ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบ
ฉันทะจะเขาประชุม 

 

2. การมอบฉันทะใหกรรมการธนาคารเปนผูรับมอบฉันทะ  

• ผูมอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการธนาคารเปนผูรับมอบฉันทะ ดังนี ้
 

1. นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ป 
อยูบานเลขที่  842  ถนนวงศสวาง  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 

2. นายธาริน  ทิวารี กรรมการอิสระ อายุ 65 ป 
 อยูบานเลขที่  70/1  ซอยสุขุมวิท 26  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 
3. นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ กรรมการอิสระ อายุ 48 ป 
 อยูบานเลขที่ 1005/6  ซอยประชาชื่น 30  ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 

 

• ในการมอบฉันทะใหกรรมการธนาคาร โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการธนาคารทั้ง 3 ทาน 
เนื่องจากในกรณีที่กรรมการทานใดไมสามารถเขาประชุมได   กรรมการทานที่เขารวมประชุมจะไดเปน    
ผูรับมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทนทานได 

• ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ 
 
หลักฐานแสดงตนในการเขารวมประชุม 
 

ผูเขาประชุม โปรดแสดงเอกสารเอกสารดังตอไปน้ีในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม (แลวแตกรณี) 
 

1. ผูถือหุนเปนบคุคลธรรมดา:   
1.1 กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง   ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถาย

ของผูถือหุนและยังไมหมดอายุ  เชน  บัตรประจําตัวประชาชน   บัตรประจําตัวขาราชการ หรือ
หนังสือเดินทาง 

1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม  
 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุมซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและ
ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท 



 

 สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 และผูมอบ
ฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

 เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 
 

2. ผูถือหุนเปนนติิบุคคล: 
2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตน   

 เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
 สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทน
นิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2.1 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม   
 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน
และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท 

 สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทน
นิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

 สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดย
มีรายละเอียดตามขอ 1.1 และผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกตอง 

 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
 

3. ผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนติบิุคคลที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ: 
 

ใหนําความในขอ 1 และขอ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถอืหุนหรือผูเขาประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือ
เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศแลวแตกรณี  ทั้งนี้ ภายใตบังคับดังนี้ 

 หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้นอาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคล
นั้นตั้งอยู หรือโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได  ทั้งนี้ จะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผูมี
อํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้ง
สํานักงานใหญ 

 เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และให
ผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 



 
 

ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ 

 
นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว

 

ตําแหนงที่เสนอใหแตงตั้ง กรรมการอิสระ 
  

อาย ุ 63  ป  
 

สัญชาต ิ ไทย 
 

ดํารงตําแหนง 25 เมษายน 2550  
 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 1 ป 1 เดือน 
 

วุฒิการศึกษา - M.A. (Economics), Keio University ประเทศญี่ปุน (ทุนธนาคารแหงประเทศไทย)  
 - B.A. (Economics), Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุน 
  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

การถือหุนในธนาคาร - ไมม ี (ณ วันที่ 31 มนีาคม 2551) คิดเปน 0.00 % 
 

ขอพิพาททางกฎหมาย - ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา 
 

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน - กรรมการอิสระ 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

ตําแหนงงานอื่นในบริษัท - ไมม ี
จดทะเบยีนอื่น  จํานวน  -  แหง  
  

ตําแหนงงานอื่นในกิจการอื่น - ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด 
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร ซาบิทารี แวร จํากัด 
จํานวน  4  แหง - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด 
 -  กรรมการบริหาร บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
 

ตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน/กิจการ - ไมม ี
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของธนาคาร 
 

ประสบการณการทํางาน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต จํากัด 
- รองผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย 

 
 

สวนไดเสยีในวาระการประชุม - มีสวนไดเสยีในวาระที่ 2 เนื่องจากเปนบุคคลทีเ่กีย่วโยงกัน 
 
 



 
 

ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ 

 
นายธาริน  ทิวารี

 

ตําแหนงที่เสนอใหแตงตั้ง กรรมการอิสระ 
  

อาย ุ 65  ป  
 

สัญชาต ิ ไทย 
 

ดํารงตําแหนง 21 กรกฎาคม 2543  
 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 7 ป  10  เดือน 
 

วุฒิการศึกษา - ประกาศนยีบัตร  SASIN – Senior Executive Program  
 - ประกาศนยีบัตรวิชาการธนาคาร  State School of Trade and Economy,  
  (Hamburg) สหพันธรัฐเยอรมนั 
  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

การถือหุนในธนาคาร - ไมม ี (ณ วันที่ 31 มนีาคม 2551) คิดเปน 0.00 % 
 

ขอพิพาททางกฎหมาย - ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา 
 

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน - กรรมการอิสระ 
 - กรรมการตรวจสอบ 
 - ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา 
 

ตําแหนงงานอื่นในบริษัท - ไมม ี
จดทะเบยีนอื่น  จํานวน  -  แหง  
  

ตําแหนงงานอื่นในกิจการอื่น - ไมม ี
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน  -  แหง  
 

ตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน/กิจการ - ไมม ี
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของธนาคาร 
 

ประสบการณการทํางาน - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียไฟเบอร จํากัด (มหาชน) 
- ผูชวยกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

  

สวนไดเสยีในวาระการประชุม - ไมม ี
  

 
 



 
 

ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ 

 
นายชัชวาล  เอ่ียมศิริ

 

ตําแหนงที่เสนอใหแตงตั้ง กรรมการอิสระ 
  

อาย ุ 48  ป  
 

สัญชาต ิ ไทย 
 

ดํารงตําแหนง 19 กรกฎาคม 2550  
 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 10 เดือน 
 

วุฒิการศึกษา - M.Sc. in Operation Research, London School of Economics and  
  Political Science, University of London  
 - B.Sc. in Mathematics, Imperial College of Science and Technology,  
  University of London 
  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

การถือหุนในธนาคาร - ไมม ี (ณ วันที่ 31 มนีาคม 2551) คิดเปน 0.00 % 
 

ขอพิพาททางกฎหมาย - ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา 
 

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน - กรรมการอิสระ 
 - กรรมการตรวจสอบ 
 

ตําแหนงงานอื่นในบริษัท - รองผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบัญช ี
จดทะเบยีนอื่น  จํานวน  1  แหง  บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
  

ตําแหนงงานอื่นในกิจการอื่น - กรรมการ บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด 
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน  1  แหง  
 

ตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน/กิจการ - ไมม ี
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของธนาคาร 
 

ประสบการณการทํางาน - ผูจัดการอาวุโส ฝายการเงิน  
  บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

- ผูจัดการ ฝายการเงิน  บริษัท ปโตรเคมแีหงชาติ จํากัด 
 

สวนไดเสยีในวาระการประชุม - ไมม ี
 



 

 

นิยามกรรมการอิสระนิยามกรรมการอิสระ 
 
 
กรรมการอิสระ   หมายความถึง  กรรมการที่มีคุณสมบัติครบถวนดังนี้ 

(1) เปนบุคคลภายนอก และไดรับการเลือกตั้งเขามาดํารงตําแหนงกรรมการของธนาคาร 
(2) หากถือหุนในธนาคาร หุนที่ถืออยูตองต่ํากวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง     

ทั้งหมดในธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
โดยนับรวมหุนที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ดวย 

(3) ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในธนาคาร  บริษัทในเครือ  บริษัทรวม  บริษัทที่เกี่ยวของ หรือ    
ผูถือหุนรายใหญของธนาคาร รวมท้ังไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
จากธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทรวม  บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร  ไม
เปนผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร  หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจความ
ขัดแยง  ตลอดจนไมมีความสัมพันธกับบุคคลที่ใหบริการดานวิชาชีพแกธนาคาร  หรือ บริษัทใน
เครือ เชน ผูสอบบัญชี ทนายความ เปนตน  โดยตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะ
ดังกลาวหรือพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลามากกวา 1 ป 

(4) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ อาทิเชน ไมเปนลูกคา ไมเปนผูจัดหาวัตถุดิบ ไมเปนเจาหนี้หรือ
ลูกหนี้การคา ไมเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้เงินใหกูยืม เปนตน ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย
ไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของธนาคาร บริษัทในเครือ 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญของธนาคาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่จะทําให
ขาดความเปนอิสระ 

(5) ไมเปนผูที่เกี่ยวของหรือเปนญาติสนิทกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของธนาคาร บริษัทในเครือ 
บริษัทรวมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

(6) ไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการธนาคาร ผูถือหุนรายใหญ
ของธนาคาร หรือผูถือหุนของธนาคารซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของธนาคาร 

(7) สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารไดโดยอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร
หรือผูถือหุนรายใหญ รวมทั้งผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 



 

 
 

ขอบังคบัของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนขอบังคบัของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
 

 

 คณะกรรมการ  :   
 
ขอ 14. คณะกรรมการของบริษัทใหมีจํานวนไมนอยกวาหาคน และไมเกินกวาสิบสองคน โดยกรรมการ

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 
 ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานกรรมการ  และถาเห็นสมควรจะเลือก

กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนตั้งเปนรองประธานกรรมการก็ได 
 

ขอ 16. กรรมการของบริษัทใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยูคูณดวยจํานวนกรรมการที่จะ   
เลือกตั้ง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1)  เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ   
หลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดก็ได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี ใหเลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงมี 

 
ขอ 18. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหเลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพรอมกันในคราว

เดียว แตใหคณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทตอไปพลางกอนเทาที่จําเปน 
จนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะเขารับหนาที่ 

 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามขอนี้  อาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 
 
ขอ 27. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผูถือหุน
อาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราว ๆ ไป     หรือจะใหมีผลตลอดไป
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได 

 ความในวรรคหนึ่งไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัทซึ่งไดรับเลือกตั้ง
เปนกรรมการ ในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 

 
 



 

 การประชุมผูถือหุน  :   
 
ขอ 30. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือนนับ

แตวันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 
 การประชุมผูถือหุนคราวอื่นใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุน

เปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 
 
ขอ 31. ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือ

หุนไมนอยกวายี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายทั้งหมด จะเขาชื่อกัน
ทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่
ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

 
ขอ 32.  ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม  และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหชัดเจนวา
เปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุมและใหโฆษณาคําบอกกลาว
นัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสามวัน และตองกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวันดวย 

 
ขอ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 

(1) พิจารณารับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทที่ได
ดําเนินมาในรอบป 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามขอ 18 หรือออกเพราะสาเหตุอื่น ซึ่ง

ทําใหตําแหนงวางลงหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มในกรณีที่มีการเพิ่มจํานวนกรรมการ 
(5) พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

 
ขอ 37. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่

ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ  ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมี
รองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธาน
ในที่ประชุม 

 
ขอ 38. ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท  ใน

การนี้ตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมี
มติใหเปล่ียนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม 



 

 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัด
ประชุมอีกก็ได 

 
 การบัญช ีการเงิน และการสอบบัญชี  :   

 
ขอ 39. รอบปบัญชีของบริษัท เร่ิมตนในวันที่ 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป 
ขอ 41. ใหทําบัญชีงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทปละสองครั้งคือสําหรับระยะหกเดือนแรกของ

ปส้ินสุดเพียงเดือนมิถุนายนครั้งหนึ่ง และสําหรับระยะหกเดือนหลังส้ินสุดเพียงเดือนธันวาคมอีกครั้งหนึ่ง 
 งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอน

นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 
 

ขอ 42. คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้   ใหผูถือหุนพรอมสงหนังสือนัดประชุมสามัญ 
ประจําป 

(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมทั้งรายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี 

(2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ 
 

ขอ 43. หามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม
อยู  หามมิใหจายเงินปนผล     เงินกําไรสวนที่เหลือจากการจายเงินปนผล  ใหจัดสรรเปนเงินสํารองตาง ๆ ได 
ตามแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

 คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราวเมื่อเห็นวาบริษัทมี
กําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้นและเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราว
ตอไป 

การจายเงินปนผลใหกระทําภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยใหแจงเปนหนังสือไปยังผู
ถือหุนและใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลในหนังสือพิมพดวย 
 

ขอ 44. บริษัทจะจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิ
ประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจด
ทะเบียน 

 
ขอ 46. ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงใด ๆ ของบริษัท 

 
ขอ 47. ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของ

บริษัททุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชี จะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 



 

ขอ 48. ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบ
ดุล บัญชีกําไรขาดทุน และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน ทั้งนี้ ใหบริษัท
จัดสงรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งนั้นแกผูสอบบัญชีดวย 

 
ขอ 49. ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายไดรายจาย

ตลอดจนทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทไดในระหวางเวลาทําการของบริษัท  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามกรรมการ 
 พนักงาน ลูกจาง ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท   และตัวแทนของบริษัท   รวมทั้งใหชี้แจงขอเท็จจริงหรือ
สงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริษัทได 

 



 

ขั้นตอนการเขารวมประชุมวิสามัญผูถอืหุน ครั้งที่ 1/2551 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) 
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2551 

 

 
. 
 
 

ผูถือหุน
ธนาคาร ไทยธนาคาร 

มาดวยตนเอง ผูไดรบัมอบฉันทะ

ตรวจเอกสารหลักฐาน
กอนการเขารวมประชุม 

ลงนามในใบลงทะเบียน

โตะลงทะเบียน
(เวลา 12.00 น.) 

รับบตัรลงคะแนน

เขาหองประชุม

ประธานเปดประชุม
(เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามลําดับ

กรณีที่มผีูตองการออกเสียงในวาระนั้นๆ
ใหทําเครือ่งหมายในบัตรลงคะแนน 

เจาหนาที่เก็บบตัร
ลงคะแนน / สรุปผลคะแนน 

ประธานกลาวสรุปผลคะแนนตอที่ประชุม
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